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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра 

загальної, вікової та педагогічної психології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни   Соціальна психологія  

Кур: 3-й 

Напрям підготовки: 6.030102 «Психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 40 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання:  

При оцінки відповіді студента на іспиті враховується, насамперед, її  

правильність, а також здатність студента:  здійснити вичерпний виклад змісту 

даної у питанні проблеми; знати повний перелік термінів, категорій та законів, 

необхідних для розкриття змісту запитання; виявити творчі здібностей у розумінні 

та викладенні матеріалу; самостійно робити логічні висновки й узагальнення;   

визначити і застосувати одержану теоретичну інформацію для рішення 

практичних завдань; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Білет із соціальної психології складається з трьох запитань теоретичного 

спрямування та одного практичного. Відповідь на кожне запитання оцінюється в 

10 балів. Загальна сума балів за іспит – 40. 

 
Оцінка Критерії оцінювання 

«10-9» 10 – вичерпний виклад змісту поставленого питання, студент без ускладнень 

орієнтується в матеріалі; якість відповіді свідчить про вільне володіння матеріалом 

лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим 

матеріалом з означеної проблеми; студент уміє показати значення даного явища 

для вирішення конкретних соціально-психологічних проблем; відповідь чітка і 

послідовна; 

9 – допускаються неістотні неточності.  

«8-6» 8 – якість відповіді виявляє вільне володіння студентом фактичним матеріалом 

курсу, але він допускає  неістотні помилки у визначенні поняття, або в практичних 

розв’язаннях задач;  ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано.  

7– висновки і узагальнення зроблені студентом не є вичерпними; практичне 

застосування теоретичних знань є дещо розпливчатим. 

6 –  відсутність чіткості і логічності у викладі матеріалу.   

«5-3» 5 – володіє фактичним матеріалом;  в цілому орієнтується в досліджуваному 

предметі, але при розкритті питання допускає суттєві помилки; 

4 – студент володіє тільки загальним понятійним апаратом, але в окремих аспектах 

питання не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки та узагальнення, 

пов’язати теоретичні знання з практикою; 

3 – понятійний апарат використовується неповною мірою; виклад матеріалу 

утруднений; твердження, зазначені у відповіді, не аргументовані. 

«2-1-0» 2 – відповідь студента під час відтворення основного програмового матеріалу 

поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. 



1 – студент робить принципові помилки при відповіді, або ж утрудняється дати 

обґрунтовану відповідь, не володіє  понятійним апаратом.  

0 – студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці; 

висновки, зроблені під час відповіді, не є правильними; характер відповіді дає 

підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання, або ж не знає правильної відповіді. 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: пакет практичних завдань (23 ситуації 

(відповідно до кількості білетів)). Зразок завдання: 1.Спираючись на розуміння 

ефектів соціальної перцепції, поясніть описане нижче явище.  Непомітно для себе   

вчитель підказує та допомагає хорошим учням,  однак  впевнений, що «витягує» 

лише поганих учнів. 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Сутність, структура та функції соціальної психології. 

2. Основні підходи до  визначення предмета соціальної психології. 

3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання. 

4. Основні етапи становлення соціальної психології. 

5. Розвиток сучасної зарубіжної  соціальної психології. 

6. Розвиток сучасної  вітчизняної соціальної психології. 

7. Соціометрія як спеціалізований соціально-психологічний метод  

8. Методи та методичні прийоми соціальної психології 

9. Соціально-рольові характеристики особистості. 

10. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 

11. Поняття соціальна поведінка особистості, особливості її регулювання.  

12.  Основні ознаки особистості. 

13. Простори існування та структура особистості. 

14. Зміст, механізми та інститути соціалізації.  

15. Етапи та структура процесу соціалізації.  

16. Особливості первинної та вторинної соціалізації. 

17. Теорії соціалізації особистості. 

18. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі. 

19. Особистість у групі. Специфіка входження особистості в групу. 

20. Засвоєння гендерних ролей. Провідні чинники гендерної соціалізації. 

21. Характеристика гендерних стереотипів.  

22. Поняття духовність особистості.  

23.Поняття спілкування в соціальній психології, його зміст та цілі. 

24. Види та функції спілкування. 

25. Історично сформовані типи міжособистісного спілкування. 

26. Типові обмеження у спілкуванні. 

27. Проблема соціальної толерантності. 

28. Особистісні орієнтації та рівні спілкування. 

29. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

30. Характеристика невербальної комунікації. 

21. Поняття соціальної перцепції, її зміст та функції. 

32. Характеристика соціальних стереотипів.  
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