
Короткий зміст модуля  
 
Тема 4.  Проблеми особистості у соціальній психології. Соціа-

лізація особистості. Психодинамічна теорія особистості. 
Аналітична теорія особистості. Гуманістична теорія 
особистості. Когнітивна теорія особистості. Поведінко-
ва теорія особистості. Діяльнісна теорія особистості. 
Диспозиційна теорія особистості. Соціалізація особис-
тості. 

Тема 5. Соціальні установки, стереотипи і забобони особис-
тості. Структура соціальної установки. Властивості со-
ціальної установки. Функції соціальної установки. Ав-
тостереотип і гетеростереотип. 

Тема 6.  “Я-концепція” як соціально-психологічний феномен. 
Внесок У.Джемса у розробку ідеї “Я-концепція”. Теорія 
“Я-концепція”, що розроблена в межах феноменологіч-
ного підходу. “Я-концепція” як структура установок. 
Розвиток ідеї “Я-концепція” в межах символічного ін-
теракціонізму. 

Хрестоматія. Матеріал до дискусії. 
Смелзер Н. Соціалізація: основні проблеми і напрями дослі-

джень. 
Шихірєв П.Н. Соціальна установка. 
Баклушинський С.А., Белінська Е.П. Розвиток уявлень про 

поняття “соціальна ідентичність”. 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ  

МОДУЛЬ ІІ 
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Тема 4 
Проблеми особистості в соціальній психології  
Соціалізація особистості 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти:  
 розкрити основні підходи до вивчення особистості та рівні 

аналізу особистості як соціально-психологічного утворення; 
 охарактеризувати соціалізацію, її стадії та ефекти. 
 
 
 

Основні підходи до вивчення особистості та рівні аналізу 
особистості як соціально-психологічного утворення 
 
Особистість є предметом дослідження багатьох наук. Складність 

виокремлення соціально-психологічного аспекту особистісної про-
блематики полягає в тому, що він у рівній мірі торкається соціологіч-
них підходів до особистості і загально-психологічних досліджень її 
як цілісності психологічних рис та процесів. 

У сучасній психології вирізняють сім основних підходів до ви-
вчення особистості. Кожний підхід має свою теорію, свої уявлення 
про властивості й структуру особистості, свої методи виміру. 

Так, у межах психодинамічної теорії (З.Фрейд), особистість – це 
система сексуальних і агресивних мотивів, з одного боку, і захисних 
механізмів – з іншого, а структура особистості являє собою індивіду-
ально різне співвідношення окремих властивостей, окремих блоків 
(інстанцій) і захисних механізмів. На поставлене питання “Чому одні 
люди більш агресивні, ніж інші?” в межах теорії класичного психо-
аналізу можна відповісти наступним чином: тому, що в самій прироі 
людини містяться агресивні потяги, а структури “его” та “суперего” 
розвинуті недостатньо, щоб їм протистояти. 

Згідно з аналітичною теорією (К.Юнг), особистість – це сукуп-
ність вроджених і реалізованих архетипів, а структура особистості 
визначається як індивідуальна своєрідність співвідношення окремих 
властивостей архетипів, окремих блоків несвідомого і свідомого, а 
також екстравертованих або інтровертованих установок особистості. 
На питання з приводу агресивності людей можна теоретично відпові-
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сти наступним чином: тому, що вони народились і з відповідними 
архетипами (бійця, злочинця і т.п.) і соціальне середовище дозволило 
їм “наповнити” ці архетипи. 

У межах гуманістичного підходу (К.Роджерс, А.Маслоу), особи-
стість – це внутрішній світ людського “Я” як результат самоактуалі-
зації, а структура особистості – це індивідуальне співвідношення 
“реального Я” та “ідеального Я”, а також індивідуальний рівень роз-
витку потреб у самоактуалізації. З приводу агресивності людей гума-
ністи відповідають наступним чином: тому, що в силу відповідних 
обставин на шляху їхнього росту й розвитку виник тимчасовий блок 
(різке розходження між “реальним Я” та “ідеальним Я”, затримка на 
нижчих рівнях потреб), відкинувши який, вони зможуть знову повер-
нутися до нормальної (неагресивної) поведінки. 

У межах поведінкового підходу (А.Бандура, Дж.Роттер), осо-
бистість – це система соціальних навичок та умовних рефлексів, з 
одного боку, і система внутрішніх факторів: самоефективності, 
суб’єктивної значущості та доступності – з іншого. Згідно з цією 
теорією, структура особистості – це організована складна ієрархія 
рефлексів чи соціальних навичок, в якій провідну роль відіграють 
внутрішні блоки самоефективності, суб’єктивної значущості й до-
ступності. З приводу агресивності людей відповідь формулюється 
наступним чином: тому, що в процесі виховання цих людей заохо-
чували до агресивної поведінки, їх нє оточення складалося з агре-
сивних людей і сама агресивна поведінка для них є суб’єктивно 
значущою і доступною. 

У межах діяльнісного підходу (С.Л.Рубінштейн, А.Н.Леонтьєв), 
особистість – це свідомий суб’єкт, який займає відповідне положення 
в суспільстві і виконує соціально позитивну суспільну роль. Структу-
ра особистості – це організована складна ієрархія окремих властивос-
тей, блоків (спрямованості, здібностей характеру, самоконтролю), 
системних екзистенціально-побутових цілісних властивостей особис-
тості. З приводу агресивності людей послідовники цієї теорії, можли-
во, відповіли б наступним чином: тому, що в цих людей у процесі 
їхньої діяльності (навчальної, трудової тощо) у відповідному соціаль-
ному середовищі утворилися цілеспрямовано-усвідомлені наміри 
заподіяти іншим людям фізичну або психологічну шкоду, а механіз-
ми самоконтролю виявилися нерозвинутими. 

У межах диспозиціонального підходу (Е.Крегляр, Г.Айзенк, 
Г.Оллпорт), особистість – це складна система формально-
динамічних властивостей темпераменту, рис і соціальнообумовле-
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них властивостей пропріума. Структура особистості – це організо-
вана ієрархія окремих біологічно детермінованих властивостей, що 
входять у відповідні співвідношення і створюють відповідні типи 
темпераменту і рис, а також сукупність змістовних властивостей, 
що складають пропріум людини. З точки зору представників цього 
підходу, відповідь на питання з приводу агресивності людей буде 
такою: тому, що у цих людей є відповідні біологічні передумови, 
риси і властивості темпераменту, а їх змістовні властивості пропріу-
ма є недостатньо зрілими. 

Як підсумок можна запропонувати лише наступне схематичне 
визначення особистості: особистість – це багатовимірна і багаторі-
внева система психологічних характеристик, які забезпечують ін-
дивідуальну своєрідність, тимчасову ситуативну стійкість поведін-
ки людини. 

На відміну від психології, соціологія досліджує особистість з 
боку її деіндивідуалізованих рис як певний соціальний тип. Соціоло-
га цікавить те загальне, що “прив’язує” особистість до соціальної 
групи, а не те особливе, що відрізняє її від інших членів групи. В 
цьому розумінні соціологічний розгляд особистості певною мірою 
протилежний до психологічного. 

При вивченні особистості в соціальній психології акцент робить-
ся на конкретно історичні особливості психологічних рис і внутрі-
шню структуру особистості як суб’єкта соціальних відносин, який 
розглядається в певних конкретно-соціальних обставинах. Соціальна 
психологія як інтегральна галузь знань здійснює синтез соціологічно-
го і загально- психологічного підходів до вивчення особистості. Її 
цікавить процес становлення людини як особистості – соціалізація, 
яка починається з перших хвилин життя людини. Якщо людину ви-
ключити з системи соціальних зв’язків, вона так і залишиться на рів-
ні тваринного існування. Прикладом цього є діти, які від народження 
позбавлені людського спілкування. 

 
Соціалізація: поняття, зміст й стадії процесу. 

Інститути соціалізації 
 
Соціалізація – історично обумовлений процес, який здійснюєть-

ся в діяльності і спілкуванні, є результатом засвоєння та активного 
відтворення індивідом соціального досвіду. Вона може відбуватися в 
умовах як виховання, тобто цілеспрямованого формування особисто-
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сті, так і різних стихійних впливів, інколи протилежно спрямованих 
факторів суспільного життя на особистість, яка розвивається. 

Виокремлюють три сфери, в яких відбувається становлення лю-
дини як особистості: діяльність, спілкування, самосвідомість. За-
гальною характеристикою всіх цих сфер є процес розширення, мно-
ження соціальних зв’язків індивіда із зовнішнім світом. 

Так, у сфері діяльності відбувається постійне розширення її 
“каталогу”, тобто освоєння людиною нових видів діяльності, вияв 
найзначніших її аспектів, особистісний вибір і на його основі – під-
порядкування всіх інших видів діяльності основному й зосередження 
уваги на ньому. У сфері спілкування відбувається розширення й 
поглиблення зв’язків і відзначаються різні особистісні зміни. Розши-
рене спілкування можна розуміти як збільшення контактів людини з 
іншими людьми, специфіку цих контактів на кожному віковому ета-
пі розвитку. Що ж стосується поглиблення спілкування, то це, насам-
перед, перехід від монологічного спілкування до діалогічного, 
децентрація, тобто уміння орієнтуватися на партнера, на більш точ-
не його сприйняття.  

Нарешті, третя сфера соціалізації – розвиток самосвідомості осо-
бистості, тобто здійснюється становлення образу “Я” під впливом 
включення людини у різні соціальні групи. 

Соціалізація – не одномиттєвий процес, а тривалий період стано-
влення людини як особистості протягом усього життя, який включає 
кілька стадій. Так, деякі автори (Н.В. Андрєєнкова, Я.І.Гилінський) 
виокремлюють в ньому дві стадії: активне становлення людини як 
суспільної істоти в першу третину її життя, тобто соціалізація дити-
ни, підлітка, юнака; розвиток особистості, що вже склалася, в ході її 
подальшого функціонування в суспільстві, тобто соціалізація дорос-
лого (працездатний період і перехід на нове положення в сім’ї в якос-
ті дідуся, бабусі, а також у суспільстві в якості пенсіонера). Інші 
(Г.М.Андрєєва) розрізняють три стадії соціалізації: до трудову, тру-
дову і післятрудову, які за своїм змістом схожі на раніше визначені. 
Інститутами соціалізації є всі соціальні спільності, в яких відбуваєть-
ся розвиток особистості (сім’я, дошкільні заклади, навчальні заклади, 
трудові колективи, громадські об’єднання). 

Процес становлення людини як особистості супроводжується 
психологічними явищами, які свідчать про міру та глибину соціаліза-
ції. Це так звані ефекти соціалізації, до яких відносять утворення 
соціальних установок, формування мотивації діяльності і рис харак-
теру, зокрема соціально-типових і національно-типових. 
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Тема 5 
Соціальні установки, стереотипи і забобони 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
розкрити поняття та структуру соціальної установки; 
охарактеризувати властивості соціальних установок; 
проаналізувати функції соціальних установок; 
описати автостереотип і гетеро стереотип. 
 
 
Поняття та структура соціальної установки. При досліджен-

ні особистості в соціальній психології найважливіше місце посідає 
проблема соціальної настанови. Якщо процес соціалізації пояснює, 
яким чином особистість засвоює соціальний досвід і разом з тим ак-
тивно відтворює його, то формування соціальних установок особис-
тості відповідає на запитання: як засвоєний соціальний досвід особи-
стістю конкретно виявляє себе в її діях і вчинках? 

Поняття “соціальна установка” (англ. аttitude – ставлення) вико-
ристовується для позначення однобічного психологічного зв’язку 
людини з іншими людьми, будь-якими живими й неживими об’єкта-
ми та явищами дійсності, які її оточують. У дослідженнях соціальних 
установок (аттитюдів) головне місце займає сам соціальний об’єкт 
установок, який слугує як би загальним знаменником, який вміщує в 
собі різноманітні індивідуальні установки.  

Поняття “соціальна установка”, “аттитюд” ввели для вжитку в 
соціальній психології у 1918 році У.Томас і Ф.Знанецьки, вивчаючи 
адаптацію польських селян, які емігрували з Європи в Америку, ви-
значили соціальну установку як процес переживання особистістю 
значущості соціального об’єкта. 

Хоча в соціальній психології існують різні визначення соціальної 
установки, найчастіше користуються тим, яке було дане Г.Оллкортом 
у 1935 році. Соціальна установка – це стан психологічної готовності 
особистості вести себе відповідним чином по відношенню до об’єкта, 
детермінований її досвідом. 

Для пом’якшення серйозних розбіжностей у визначеннях, які 
давалися цьому поняттю, М.Сміт у 1942 році запропонував розрізня-
ти у структурі аттитюда три його взаємопов’язані компоненти: когні-
тивний, емоційний і поведінковий. (рис. 2.1).  
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Установка як цілісне явище формується на базі не тільки власно-
го досвіду, але й досвіду індивіда, який отримано від інших людей, і 
тому головним шляхом передачі установок виступає словесна 
(вербальна) форма. Таки установки, коли у своєму особистому досві-
ді людина має справу з окремим, одиничним об’єктом, називають 
власними (парціальними). Узагальнені установки, тобто установки 
на сукупність однорідних об’єктів, зобов’язані своїм походженням 
міжособистісній і масовій комунікації. Вони слугують фактором змі-
цнення установок індивіда, як і вислуховування думок, які співпада-
ють з поглядами самого індивіда, переконують його у правдивості 
власних установок і заохочують у подальшому його зверненні за ін-
формацією до того ж джерела. 

Властивості соціальних установок. Основними властивостями 
установок виступають стійкість і мінливість. Якщо індивід у всіх 
різноманітних ситуаціях реалізує спосіб поведінки що став для нього 
звичним і природним по відношенню до об’єкта, то це свідчить про 
стійкість його установки. 

Як один із факторів мінливості установок досліджувався вплив 
засобів масової комунікації. Так, нова інформація, що поступила про 
об’єкт установки, відповідним чином співвідноситься із знаннями, 
які вже є, з метою визначення того, сумісна вона з нею чи ні. Якщо 

Виявляється у вигляді думки, 
тверджень відносно до об’єкта 
установки; знання про власти-
вості, призначення, способи 
обходження з об’єктом 

 
Когнітивний пізнавальний) 
Компонент 
 

Ставлення до об’єкта, що ви-
словлено мовою безпосеред-
ніх переживань і почуттів,  
які він викликає; оцінки  “подо-
бається – не подобається”  
або амбівалентне ставлення 

Афективний (емоційний) 
компонент 

Готовність індивіда до здійс-
нення конкретної діяльності 
(поведінки) з об’єктом 

Поведінковий компонент 

Соціальна установка  
(аттитюд) 

Рис. 2.1. Структура соціальної установки за М.Смітом 
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установка містить у собі інформаційні протиріччя (“когнітивний ди-
сонанс”), наприклад, одночасно усвідомлювані шкідливість і корис-
ність об’єкта, то під впливом надходження нової інформації й раціо-
нальних аргументів у ній можуть відбуватися зміни. Так, зміна уста-
новки дуже вірогідна під впливом відомостей, котрі розкривають, що 
об’єкт відповідає інтересам і потребам індивіда у більшій мірі, ніж 
той припускав раніше. У результаті оцінка ставлення до об’єкта мо-
же змінюватись з негативної до позитивної, відповідно до неї зміню-
ється й поведінка індивіда. 

 Свій вплив на поведінку та діяльність установка проявляє як 
практичне визначення речей і явищ, на які спрямовані життєві інте-
реси людини і які небажані, неприємні для неї. Відповідно, розрізня-
ються види установок за їх модальністю: 

 позитивні (“за” об’єкт); 
 негативні (“проти” об’єкта); 
 нейтральні 
Функції соціальних установок. Основна функція установки – ре-

гуляція соціальної поведінки індивіда. Система індивідуальних устано-
вок забезпечує можливість його орієнтації у соціальній дійсності. 

Однак існує відоме, як парадокс Ла-П’єра, систематичне розхо-
дження заявлених установок на об’єкт і поведінки, що диктується 
ситуацією. У реальній ситуації при наявності декількох потенційних 
об’єктів установка, яка проявляється у поведінці, називається доміна-
нтною, інші – субдомінантними (латентними, прихованими). 

Захисна функція соціальної установки досягається завдяки тен-
денції до одноманітності установок у найближчого соціального 
оточення, наприклад, між членами однієї сім’ї або трудового коле-
ктиву. Таке “підлаштування” індивідом його соціальних установок 
під існуючі нормативи служить для того, щоб мати хороше вражен-
ня про себе й одержувати соціальне схвалення. Таким чином, соціа-
льна установка захищає самооцінку суб’єкта у групі, якщо він мір-
кує і діє відповідним чином, й утримується від іншого несанкціоно-
ваного ставлення. 

Автостереотип і гетеростереотип. Стійкі та закриті від впли-
ву нового досвіду форми існування установки – це стереотипи і забо-
бони. У структурі стереотипу головну роль відіграє його емоційнийс-
тан, який одночасно вказує, що прийнято, а що неприйнятне, що вза-
галі “добре” або “погане” щодо будь-якого об’єкта. Стереотип зобо-
в’язаний своїм походженням розвитку мерені масової комунікації. 
Він формує стереотипні та поверхневі уявлення про явища дійсності. 
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Завдяки йому легкість і швидкість виділення ніби істотних деталей у 
будь-якому питанні може при більш детальній перевірці стати всьо-
го-навсього лише банальністю або художнім штампом. 

Якщо об’єктом стереотипу виступає інша людина, то ведучими 
ознаками найчастіше стають її стать, національність, професія, а інші 
відмінності невиправдано ігноруються. Найбільш характерною особли-
вістю є розподіл людей на “своїх” і “чужих”, при цьому “свої” сприйма-
ються ідеалізовано, їм приписуються позитивні якості (автостереотип), 
а “чужим”-негативні (гетеростереотипи) (П.Н.Шихірєв). 

У когнітивному компоненті забобони містять викривлені, ірраці-
ональні, абсурдні знання про об’єкт, що не відповідають новому до-
свіду, дійсності, яка змінюється. Щодо негативних об’єктів – це, на-
приклад, різного роду забобони, а в соціальній сфері – обґрунтування 
расових, етнічних, класово-економічних відмінностей. Значення за-
бобону як ілюзорного, фантастичного пояснення дійсності у тому, 
що він опосередковано сприяє збереженню соціальної нерівності, 
гальмує прогресивні зміни (Д.Майерс). 
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Тема 6 
“Я-концепція” як соціально-психологічний феномен. 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити поняття “Я-концепція” в соціально-психологічному 

аспекті; 
 показати внесок У.Джемса в розробку ідеї “Я-концепція”; 
 проаналізувати теорію “Я–концепція”, розробку в межах фе-

номенологічного підходу; 
 описати “Я-концепцію” як структуру установок; 
 розкрити ідеї “Я-концепції” у межах символічного інтеракціо-

нізму. 

 
Психологія “Я-концепції” як одна з соціально-психологічних 

схем особистості у теоретико-концептуальному плані в цілому спи-
рається на положення психології, символічного інтеракціонізму і в 
незначній мірі – психоаналізу. 

“Я-концепція” – це складний складовий образ або картина, яка 
містить у собі сукупність уявлень особистості про себе саму разом з 
емоційно-оцінювальнім компонентами цих уявлень. “Я-концепція” 
особистості формується у процесі життя людини на базі взаємодії зі 
своїм психологічним оточенням і реалізує мотиваційно-регуляторну 
функцію у поведінці особистості. 

Поняття “Я-концепція” з’явилося у науковому вжитку на межі 
XIX-XX ст. у зв’язку з уявленням про духовну природу людини як 
суб’єкта, який пізнає, і суб’акта якого пізнають. Американський пси-
холог У.Джемс у книзі “Принципи психології” (1890) перший запро-
понував ідею “Я-концепція” і зробив істотний внесок у її розвиток.  

Згідно з Джемсом, глобальне “Я” (особистість) утримує в собі 
два аспекти: емпіричний об’єкт (Ме), що пізнається, і суб’єктивно 
оцінювальну свідомість (I). 

“Я” як об’єкт утримує в собі чотири аспекти: 
 духовне “Я”; 
 матеріальне “Я”; 
 соціальне “Я”; 
 тілесне “Я”. 
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Ці аспекти утворюють для кожної людини унікальний образ, або 
сукупність уявлень про себе як особистості. Крім цього У.Джемс 
запропонував формулу оцінювання особистістю самої себе. Формула 
самооцінки виражається у порівнянні досягнутих успіхів з рівнем 
домагань. 

 
САМООЦІНКА = УСПІХИ/ДОМАГАННЯ 

 
Феноменологічний підхід до поведінки (гуманістична психоло-

гія), у якій теорія “Я-концепція”, зв’язуючий інтегративний принцип, 
інтерпретує поведінку мовою феноменального поля суб’єкта як інди-
віда, що суб’єктивно сприймає й усвідомлює реальності (К.Левін), а 
не мовою аналітичних категорій, що конструюються зовнішнім спо-
стерігачем. У цілому теорія “Я-концепція”, що розроблена в межах 
феноменологічного підходу, зводиться до наступних положень: 

1. Поведінка є продуктом сприйняття індивіда, яка за своєю 
природою феноменологічна: психологічна реальність індивіда 
– це не об’єктивна реальність як така, а продукт його суб’єк-
тивного сприйняття у момент поведінки. 

2. Центральною, інтегруючою точкою феноменального поля 
індивіда є “Я-концепція”, навколо якої організовуються всі 
образи сприйняття. 

3. “Я-концепція” – це одночасно і продукт сприйняття, і сукуп-
ність уявлень, в якій містяться цінності, котрі занесені з соціо-
культурного середовища. 

4.  З формуванням “Я-концепції” поведінка в цілому починає 
регулюватися нею. 

5. “Я-концепція” відносно узгоджена у часі й ситуативних кон-
текстах, в цьому сенс її прогностичної цінності. 

6. Потреба у позитивному ставленні інших людей виникає парале-
льно з формуванням “Я-концепції”. Потреба у позитивному ста-
вленні до себе (потреба в позитивній самооцінці) виникає через 
засвоєння досвіду позитивної оцінки себе іншими людьми. 

7. Для зняття розходжень між даними поточного життєвого досві-
ду і “Я-концепцію” використовуються різні захисні стратегії. 

8. Існує одне головне мотиваційне спонукання людини – потре-
ба у самоактуалізації, у підтримці та підвищенні цінності сво-
єї “Я-концепції” 

 Подальший розвиток теорії “Я-концепція” йшов у напрямку уні-
фікації концептуально-понятійного апарату для опису “Я-концепції” 
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і пошуку надійних емпіричних референтів для зміни, результатом 
чого стало уявлення її як сукупності або структури установок індиві-
да на самого себе (Р.Бернс). Ця структура може бути представлена у 
вигляді схеми (рис. 2).  

Реальне “Я”    
(“Я”, яке пізнане) 

Глобальне “Я” 

“Я”, яке пізнають  
(Я-об`єкт ) 

“Я”, яке пізнає  
(Я-суб`єкт ) 

“Я-концепция”  
як сукупність установок 

по  установок по 
відношенню до себе 

“Я-образ”  
(структура) 

“Я-оцінююче”  
(процес) 

Соціальне 
“Я” (дзеркальне “Я”) Ідеальне “Я” 

Рис. 2. Структура “Я-концепція” 

Установки групуються у три категорії: 
 реальне “Я” (яким себе уявляє індивід на цей момент); 
 соціальне “Я” (як, на думку індивіда, його уявляють інші 

люди); 
 ідеальне “Я” (яким індивіду хотілося б бути). 
Розуміння “Я-концепції” як структури відображає її структурно-

динамічний характер. Образ “Я” (структура уявлень про себе самого) 
складається з когнітивних складових установок (рольові, статусні, 
майнові, ціннісні характеристики людини). Всі вони входять в образ 
“Я” з різною вагою, тобто утворюють ієрархію з точки зору суб’єкти-
вної значущості. 

Другий компонент – динамічний, процесуальний – це емоційно-
оцінний компонент. 
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Джерелами оцінних суджень індивіда про себе самого є: 
соціально-культурні стандарти та норми соціального оточення; 
соціальні реакції інших людей на індивіда (їх суб’єктивна інтер-

претація); 
індивідуальні критерії та стандарти, що засвоєні індивідом у 

житті. 
Фактично індивід реалізує два процеси самооцінки: 
 порівняння реального “Я” з ідеальним “Я”; 
 порівняння реального “Я” з соціальним “Я”. 
Соціальна психологія визнає міжособистісно-детерміновану, отже, 

ту, що піддається впливам, природу “Я-концепції”, але у той же час у 
більшості ігнорує стабілізаційні й об’єднуючі якості, що приписують-
ся їй у гуманістичних формулюваннях. Такий погляд належить школі 
символічного інтеракціонізму. Зокрема, Ч.Кулі (1902) запропонував 
концепцію “дзеркального Я”, у якій “Я-концепція” формується на базі 
суб’активно-інтерпретуючого зворотного зв’язку від інших як основ-
ного джерела про себе у процесі символічної взаємодії між індивідом і 
його різними первинними групами. Г.Мід (1934) у своїй теорії 
“узагальненого іншого “головною умовою розвитку “Я-концепції” 
вважав здатність індивіда брати роль іншого, для того, щоб установки 
іншого по відношенню до індивіда могли б бути ним оцінені й інтер-
иоризовані. Об’єднання таких оцінних уявлень “узагальненого іншо-
го” і є головним джерелом формування “Я-концепції” та внутрішньої 
регуляції поведінки індивіда. 

Однак представлення “Я-концепція” переважно цілком інтерпсихі-
чним, а не інтропсихічним феноменом може привести до екстремаль-
ного ситуаціонізму. Хоч і є багато свідчень тому, що “Я–концепція” 
індивіда піддається змінам при цілеспрямованих впливах ззовні 
(наприклад, при психотерапії), не можна ігнорувати багатократний 
емпірично підтверджений факт трансситуціональної узгодженості “Я-
концепції” здорової особистості. 
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Тьюторські заняття за темами Модуля 2 
Соціальна психологія особистості. 

 
I. Письмова робота (10 хв).  

Максимальна оцінка – 10 балів. 
 

Варіант 1.  Розкрийте проблему особистості в соціальный психології . 
Варіант 2.  Охарактеризуйте “Психодинамічну теорію особистості”. 
Варіант 3.  Охарактеризуйте “Аналітичну теорію особистості”. 
Варіант 4. Охарактеризуйте “Гуманістичну теорію особистості”. 
Варіант 5.  Охарактеризуйте “Когнітивну теорію особистості”. 
Варіант 6.  Охарактеризуйте “Поведінкову теорію особистості”. 
Варіант 7.  Охарактеризуйте “Діяльнісну теорію особистості”. 
Варіант 8.  Охарактеризуйте “Диспозиційну теорію особистості”. 
Варіант 9.  Розкрийте процес соціалізації особистості. 
Варіант 10.  Опишіть структуру соціальної установки. 
Варіант 11.  Охарактеризуйте властивості соціальних установок. 
Варіант 12.  Розкрийте функції соціальних установок. 
Варіант 13.  За рахунок чого може забезпечуватися стійкість уста-
  новок? 
Варіант 14.  Охарактеризуйте стереотипи і забобони. 
Варіант 15.  Розкрийте “Я-концепцію” особистості. 
Варіант 16.  Розкрийте основні положення концепції У.Джемса. 
Варіант 17.  Охарактеризуйте основні положення теорії “Я-концеп-
  ції”, яка розроблена в межах феноменологічного підхода. 
Варіант 18.  Розкрийте “Я-концепцію” як структуру установок. 
Варіант 19.  Охарактеризуйте розвиток ідеї “Я-концепції” в межах 
  символічного інтеракціонізму. 
Варіант 20.  Розкрийте авто стереотип і гетеро-стереотипи. 

 
 
II. Дискусія на тему “Соціальна психологія особистості” 

Питання до дискусії  
 
1. Основні підходи до вивчення особистості як соціально-

психологічного утворення. 
2. Соціалізація, її зміст, стадії та ефекти. 
3. Соціальні установки: поняття, структура, властивості і функції. 
4. “Я-концепція” як соціально-психологічний феномен. 
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III. Діагностика соціально-психологічних  
особливостей особистості * 

 
Дослід 2.1.  Експрес-діагностика соціальних цінностей особистості. 
Дослід 2.2.  Діагностика соціальної емпатії. 
Дослід 2.3.  Діагностика особистісної установки “альтруїзм-егоїзм”. 

Дослід 2.4.  Експрес-діагностика рівня соціальної ізольовано-
сті осо-  бистості (Д.Рассел і М.Фергюссон). 
Дослід 2.5.  Експрес-діагностика рівня соціальної фрустрації (Л.І.Вас-
  серман). 
Дослід 2.6.  Діагностика психодинамічних властивостей особистості 
  (Б.Н.Смирнов). 
Дослід 2.7.  Інтегральна самооцінка особистості “Хто я є у цьому 
  світі”. 
Дослід 2.8.  Експрес-діагностика рівня самооцінки. 
Дослід 2.9.  Визначення соціальної креативності особистості. 
Дослід 2.10.  Самооцінка творчого потенціалу особистості. 
Дослід 2.11.  Визначення рольових позицій у міжособистісних відно-
  шеннях (за Е.Берном). 

 
 

IV. Підбиття підсумків та визначення завдань  
на наступне заняття (5 хв.) 

 
  

* Діагностичні технології (дослід 2.1.-2.11.) включені у Модуль 6 “Соціально-
психологічний практикум”, С.  


