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Формат екзамену: усний. 

 

Тривалість проведення – 5,28. 

 

Максимальні кількість балів – 40 балів. 

 

Критерії оцінювання:  

1 теоретичне питання – 15 балів; 

2 теоретичне питання – 15 балів; 

3 практичне питання – 10 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Поняття групи. 

2. Класифікація груп. 

3. Мала соціальна група. 

4. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі. 

5. Поняття та процеси групової динаміки. Розвиток малої групи. 

6. Поняття ролі та рольової поведінки у соціальній психології. 

7. Класифікація ролей. 

8. Інверсія ролей. 

9. Типології ролей у різних видах груп. 

10. Анкетування як вид діагностики групи. Розробка анкети. 

11. Спостереження як метод діагностики групи. 

12.  Методика Р. Бейлза в системі методів спостереження. 

13. Створення системи категорій для діагностики групи. 

14. Феномени впливу при відсутній взаємодії в середині групи: соціальна 

фасилітація та інгібіція. 

15. Феномени впливу при відсутній взаємодії в середині групи: соціальна 

соціальні лінощі. 

16. Феномени впливу при відсутній взаємодії в середині групи: 

деіндивідуалізація. мислення. 

17. Вплив групи, що взаємодіє: огруплення мислення. 

18. Вплив групи, що взаємодіє: групова поляризація.  

19. Вплив групи, що взаємодіє: феномен «зсуву до ризику». 

20. Явище «соціального доказу». 

21. Поняття меншості. 



22. Умови впливу меншості на групу (послідовність, впевненість). 

23.  Поняття та теорії лідерства. 

24. Підходи до класифікації  лідерства. 

25. Види деструктивних груп. 

26. Ознаки деструктивності групи. 

27. Механізми залучення до деструктивної організації. 

28. Способи контролю свідомості та поведінкиу деструктивній групі. 

29. Допомога постраждалим від деструктивних груп. 

30. Профілактика попадання до деструктивних організацій. 

31. Поняття психологічної тренінгової групи. 

32. Типи тренінгів. 

33. Якісний та кількісний склад групи. 

34. Стадії розвитку групи. 

35. Психологічний опір. 

36. Групові ролі. 

37. Групові норми.   

38. Поняття про групову згуртованість. 

39. Фактори, що сприяють груповій згуртованості. 

40. Причини зниження групової згуртованості. 

41. Способи та прийому підвищення групової згуртованості. 

42. Діагностичні процедури у тренінгу.  

43. Шкалювання як тренінгова процедура. 

44. Процедури діагностики групової згуртованості. 

45. Поняття психотерапевтичної групи. 

46. Історія групових методів. 

47. Переваги групової форми психологічної роботи. 

48. Поняття зворотнього зв’язку. 

49. Механізми впливу психотерапевтичної групи. 

50. Почуття психотерапевта як інструмент діагностики  групових процесів.  

 

51. Поясніть на прикладах явище соціальної фасилітаціїї. 

52. Поясніть на прикладах явище соціальної інгібіції. 

53. Поясніть на прикладах поняття групової меньшості. 

54. Поясніть на прикладах поняття ролі з високим або низьким статусом. 

55. Поясніть на прикладах явище інверсії ролей. Яким чином можна 

діагностувати явище інверсії ролей? 

56. Сформулюйте 5 питань анкети з метою діагностики рівня 

задоволеності учасників приналежністю до групи. 

57. Сформулюйте 5 питань анкети з метою діагностики рівня згуртованості 

групи. 

58. Поясніть, у чому полягають особливості спостереження за групою у 

системі категорій. 

59. Наведіть приклад техніки психологічної самооборони від впливу 

деструктивної групи. 



60. Наведіть приклад прийому захисту від маніпуляції свідомістю з боку 

деструктивної групи. 

61. Наведіть приклад тренінгових вправ на командоутворення. 

62. Поясніть на прикладах явище переносу у груповій психотерапії. 

63. Поясніть на прикладах явище контпереносу у груповій психотерапії. 

64. Визначте стадію розвитку групи, поясність, яким чином можна 

діагностувати цю стадію: «Група стривожена, напружена, вона чекає 

керівництва та чіткого плану дій. Учасники сподіваються, що тренер 

розв'яже їхні проблеми, але поведінка тренера не завжди повністю відповідає 

їхнім очікуванням. Інколи на цій стадії виникає псевдозгуртованість, і 

учасники починають обговорювати "безпечні" другорядні питання». 

65. Визначте стадію розвитку групи, поясність, яким чином можна 

діагностувати цю стадію: «Група переносить на тренера відповідальність за 

своє розчарування; вона вчиться відкрито проявляти негативні почуття та не 

спрямовує нагромаджену агресію на когось із учасників групи. Після цієї 

стадії група переконується в тому, що прояви агресії не завжди 

неприпустимі». 

66. Визначте стадію розвитку групи, поясність, яким чином можна 

діагностувати цю стадію: «Учасники демонструють звичний діапазон 

соціальних ролей, з'ясовують статусні стосунки між собою, активно 

проявляють конкуренцію, поки не встановиться властива групі соціально-

психологічна структура».  

67. Визначте стадію розвитку групи, поясність, яким чином можна 

діагностувати цю стадію: «Група згуртована. Учасники відчувають безпеку 

та можливість відкрито висловлювати позитивні почуття. Увагу спрямовано 

на спілкування щодо реальних проблем і того, що відбувається тут і зараз. 

Група починає працювати як модель соціуму, надаючи своїм членам 

можливість отримати зворотний зв'язок і випробувати новий репертуар 

рольової поведінки». 

68. Визначте стадію розвитку групи, поясність, яким чином можна 

діагностувати цю стадію:  «Учасники відчувають тривогу, невпевненість, що 

за межами групи їм удасться зберегти досягнуті позитивні зміни, в них 

виникає прагнення зберегти дружні стосунки з учасниками групи».  

69. Поясніть залежність, подану на графіку:  

 
 

70. Поясніть залежність, подану на графіку: 



 
71. Поясніть залежність, подану на графіку: 

 
72. Поясніть залежність, подану на графіку: 

 
73. Поясніть залежність, подану на графіку: 

 

 
74. Поясніть сутність взаємодії тренера з групою, подану у цій моделі:  

 
 




