
 
 
 
 
 
 

Короткий зміст модуля 
 
Тема 1.  Соціальна психологія як наука. Предмет соціальної психо-

логії та об’єкти її дослідження. Структура соціальної психоло-
гії. Інтеграція соціальної психології у системі наук. 

Тема 2.  Історія формування соціальної психології. Історія вітчизня-
ної соціальної психології. Становлення соціальної психології 
(60-ті рр. XIX – початок XX ст.). Розвиток соціальної психоло-
гії (20-ті – перша половина 30-х рр. XX ст.). Стагнація соціа-
льної психології (друга половина 30-х рр. – перша половина 
50-х рр. XX ст.). Відродження соціальної психології (друга 
половина 50-х – друга половина 70-х рр. XX ст.). Історія 
зарубіжної соціальної психології. Зародження соціально-
психологічних ідей у спеціальних і природничих науках. Відо-
кремлення соціальної психології від батьківських дисциплін 
(психологія і соціологія) і перетворення її на самостійну нау-
ку. Виникнення та розвиток експериментальної соціальної 
психології.  

Тема 3.  Методи соціально-психологічного дослідження. Методи 
соціально-психологічного дослідження. Методологія і проце-
дури соціально-психологічних досліджень. Методи емпірич-
ного дослідження у соціальній психології. Методи опитування 
й анкетування. Бесіда. Безсловесна комунікація як метод соці-
альної психології. Спеціалізовані соціально-психологічні ме-
тоди. Метод соціометричних вимірів. Метод моделювання. 
Якісно-кількісний аналіз документів (контент-аналіз). Оціноч-
на біполяризація як метод соціально-психологічної діагности-
ки. Управлінсько-виховні методи. Метод гри. Соціально-
психологічний тренінг (СПТ). Теоретико-методологічні осно-
ви соціально-психологічного тренінгу. Мета, завдання та 
принципи СПТ. Базові методи, які застосовуються в СПТ. 
Метод кейсів (проблемні ситуації). Мозковий штурм 
(брейнстормінг). Дискусія. Технологія проведення СПТ. 

Хрестоматія. Матеріал до дискусії. 
Орбан-Лембрик Л. Перспективні напрями розвитку соціальної психо-

логії в контексті реальних потреб суспільства. 
Циба В.  Контури системної соціальної психології. 

ВСТУП ДО СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

МОДУЛЬ І 
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Тема 1 
Соціальна психологія як наука 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти:  
 визначити предмет соціальної психології та об’єкти її дослі-

дження; 
 розкрити структуру соціальної психології; 
 охарактеризувати інтеграцію соціальної психології у системі 

наук. 
 
 
Сучасне уявлення про предмет соціальної психології надто неод-

норідне, що характерно для більшості суміжних галузей наук, до яких 
відноситься й соціальна психологія. Вона вивчає наступні явища: 

1. Психологічні процеси, стани і властивості індивіда, які прояв-
ляються в результаті його включення у відносини з іншими людьми, 
в різні соціальні групи (сім’ю, різні колективи тощо) і в цілому в сис-
тему соціальних відносин (економічних, політичних, управлінських 
та інших). Найбільш часто вивчаються такі прояви особистості в гру-
пах, як товариськість, агресивність і конфліктогенність. 

2. Феномен взаємодії між людьми (спілкування), наприклад подру-
жнього, дитячо-батьківського; взаємодія може бути не тільки міжосо-
бистісною, але й між особистістю і групою, а також міжгруповою. 

3. Психічні процеси, стани й властивості різних соціальних груп 
як цілісних утворень, що відрізняються одна від одної і не зводяться 
до якогось індивіда. Найбільший інтерес соціальних психологів ви-
кликають дослідження соціально-психологічного клімату групи і 
конфліктних відносин (групові стани), лідерства і групових дій 
(групових процесів), спрацьованості і конфліктності (групові влас-
тивості) та інші. 

4. Масові психічні явища, такі як поведінка натовпу, паніка, чут-
ки, мода, масовий ентузіазм, апатія тощо. 

Таким чином, соціальна психологія вивчає психічні явища 
(процеси, стани і властивості), що характеризують індивіда і групу як 
суб’єктів соціальної взаємодії. 

Залежно від того чи іншого розуміння предмета соціальної пси-
хології відокремлюються основні об’єкти її вивчення, тобто носії 
соціально-психологічних явищ. 
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До них відносяться наступні: особистість у групі (системі відно-
син), взаємодія в системі “особистість – особистість” (батько (мати) – 
дитина, керівник – виконавець, соціальний працівник – клієнт тощо), 
мала група (сім’я, група друзів тощо), взаємодія в системі 
“особистість – група” (змагання команд, групові переговори, міжгру-
пові конфлікти тощо), велика соціальна група (етнос, партія, соціаль-
ний прошарок, територіальна група тощо). 

Структура соціальної психології в кожний історичний період її 
розвитку є результатом взаємодії двох протилежних і тісно пов’яза-
них між собою процесів: 

а) диференціації, тобто розділення соціальної психології на скла-
дові її частини, розділи; 

б) інтеграції її з іншими (не тільки психологічними) галузями 
науки, при цьому інтеграції як соціальної психології в цілому, так і 
окремих складових частин.  

Процеси розділення соціальної психології відбуваються за бага-
тьма ознаками, однак вже утворилося декілька головних напрямів: 

1. Провідна орієнтація на різні (теоретичний, емпіричний, експе-
риментальний і практичний) методи аналізу соціально-психологічних 
явищ породжує відповідну теоретичну, емпіричну (включаючи експе-
риментальну) і практичну соціальну психологію. Ці взаємопов’язані 
частини по-різному реалізують основні функції соціальної психології 
як науки: описову, пояснювальну, прогностичну і функцію впливу. 

2. Відповідно до застосування соціально-психологічних знань у 
різних сферах суспільного життя соціальна психологія традиційно 
диференціюється на наступні її практичні галузі: промислова, сільсь-
кого господарства, торгівлі, освіти, науки, політики, масових комуні-
кацій, спорту, мистецтва. В наш час інтенсивно формується соціаль-
на психологія економіки, реклами, культури, дозвілля та інші. 

3. Відповідно до основних об’єктів дослідження сучасна соціаль-
на психологія диференціювалася на наступні розділи: 

 соціальна психологія особистості; 
 психологія міжособистісної взаємодії (спілкування і відносин); 
 психологія малих груп; 
 психологія міжгрупової взаємодії; 
 психологія великих соціальних груп і масових явищ. 
Крім цього, поступово формується розділ, який можна було б 

назвати “психологія суспільства”. На сучасному етапі соціальна пси-
хологія не має, на відміну від соціології, своїх специфічних методів 
вивчення суспільства, що ускладнює формування такого розділу.  
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 Структуру сучасної соціальної психології неможливо зрозуміти, 
не розглядаючи процес її інтеграції в системі наук. Як мінімум, вирі-
зняють два основні контури інтеграції: зовнішній і внутрішній. 

Зовнішній контур інтеграції відноситься до її об’єднання з багато-
чисельними психологічними галузями, на межі з якими виникли відно-
сно самостійні підгалузі – частини соціальної психології. Наприклад, 
соціальна психологія особистості утворилась як результат інтеграції 
соціальної психології з психологією особистості, а соціальна психоло-
гія праці – соціальної психології з психологією праці. Можна констату-
вати, що у результаті такої інтеграції до кінця 90-х років ХХ століття 
вже утворилося близько десяти підгалузей соціальної психології. 

Процес інтеграції соціальної психології з іншими психологічни-
ми галузями інтенсивно продовжується: сьогодні формуються соціа-
льно-економічна, соціально-екологічна, соціально-історична та інші 
підгалузі соціальної психології. 

Внутрішній контур інтеграції відноситься до розвитку самої соціа-
льної психології і проявляється у процесах об’єднання різних складових 
частин соціальної психології, які з’явилися в результаті її диференціації. 

По-перше, внутрішня інтеграція торкається одночасного застосуван-
ня теоретичного, емпіричного і практичного методів аналізу соціально-
психологічних явищ, що неминуче породжує комплексні типи дослі-
джень у соціальній психології, такі як теоретико-експериментальні, екс-
периментально-прикладні тощо. 

По-друге, інтеграція яскраво проявляється в одночасному ви-
вченні різних взаємопов’язаних об’єктів соціальної психології, на-
приклад, особистості і малих трудових груп (бригад) в організації, 
малих груп у великих соціальних групах, особистості (наприклад, 
лідера) у великій соціальній групі (наприклад, у партії). 

По-третє, найбільш очевидним напрямом внутрішньої інтеграції 
є об’єднання тих частин соціальної психології, які диференціювалися 
за видами життєдіяльності людей і сферами суспільного життя. В 
результаті виникло безліч цікавих і, головне, необхідних науково-
практичних напрямів, таких як психологія управління педагогічним 
колективом (Р.Х.Шакуров), соціальна психологія творчості інженера 
(Е.С.Чугунова та інші), психологія керівництва науковим колективом 
(А.Г.Аллхвердян та інші), психологія соціального пізнання у проце-
сах праці і спілкування (О.Г.Кукосян та інші) тощо. 

Сьогодні процес структурування соціальної психології не завер-
шений, і ми є свідками закономірного народження нових складових її 
частин. 
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Тема 2 
Історія формування соціальної психології 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити історію вітчизняної соціальної психології: 

 становлення соціальної психології (60-ті роки ХІХ ст. – 
початок ХХ ст.); 

 розвиток соціальної психології (20-ті – перша половина 
30-х рр. ХХ ст.); 

 стагнація соціальної психології (друга половина 30-х – 
перша половина 50-х рр. ХХ ст.); 

відродження соціальної психології (друга половина 50-х – друга 
половина 70-х рр. ХХ ст.); 

описати історію зарубіжної соціальної психології: 
зародження соціально-психологічних ідей у суспільних і природ-

ничих науках; 
відокремлення соціальної психології від батьківських дисциплін 

(психології і соціології) і перетворення її на самостійну науку; 
виникнення та розвиток експериментальної соціальної психоло-

гії. 
 
 
 
Соціальна психологія виникла в середині ХІХ ст. У своєму ста-

новленні вона пройшла наступні етапи: 
зародження соціально-психологічних ідей у суспільних і природ-

ничих науках; 
відокремлення соціальної психології від батьківських дисциплін 

(психології і соціології) і перетворення на самостійну науку; 
виникнення та розвиток експериментальної соціальної психоло-

гії. 
В основі періодизації історії вітчизняної соціальної психології 

лежать специфічні суспільно-історичні умови, внутрішня логіка роз-
витку самої психології та розвитку суміжних наукових дисциплін. За 
цими ознаками в історії вітчизняної соціальної психології вирізняють 
чотири періоди. 

Становлення соціальної психології  
(60-ті роки ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) 
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Особливістю першого періоду було зародження соціально-
психологічних ідей всередині суспільних і природничих наук. Звер-
талась увага на психологічні особливості людей, поведінку особисто-
сті в групі, групових процесах, спілкуванні і спільній діяльності.  

Так, у військовій науці і практиці виділялися психологічний ана-
ліз військової діяльності, психологія бою, психологічні особливості 
військового колективу, психологія натовпу, психологія полководця. 

Паралельно західній соціальній психології в Російській імперії 
інтенсивно розвивалася психологія народів. Г.Спенсер з прикрістю 
зауважував, що незнання російської мови заважає йому використову-
вати ці матеріали для цілей соціальної психології. Аналогічної думка 
дотримувався і В.Вундт, один з фундаторів психології народів на 
Заході. 

У медичній науці та психіатричній практиці формувалася ціла 
низка соціально-психологічних ідей. Вони торкалися психології осо-
бистості хворої людини, яка включена в систему взаємовідносин з 
іншими людьми. 

Соціально-психологічні ідеї у цей період успішно розвивали 
представники суспільних наук. У соціології відокремилася ціла пси-
хологічна школа. Найбільш яскравим представником цієї школи був 
М.К.Михайловський. На його думку, соціально-психологічному фак-
тору належить вирішальна роль у ході історичного процесу. Дійові 
сили соціального розвитку – це герої-ватажки і натовп. Герой 
(ватажок) керує натовпом, він акумулює розрізнені почуття, інстинк-
ти, думки, які виникають у натовпі. Відносини між героєм і натовпом 
визначаються характером історичного моменту, відповідним устро-
єм, особистісними властивостями героя, психічним настроєм натов-
пу. Психологічними факторами розвитку суспільства є наслідування, 
суспільний настрій і соціальна поведінка. Михайловському належить 
першість у розробці проблем наслідування в порівнянні з Г.Тардом 
(на це вказав сам Тард). 

Велике значення в розвитку соціальної психології у руслі приро-
дничих наук мають праці В.М.Бехтерєва. Одна з його праць, яка була 
надрукована в 1898 р. і присвячена ролі навіювання в суспільному 
житті, є, по суті, першим спеціальним соціально-психологічним тво-
ром. Фундаментальна праця “Колективна рефлексологія” (1921 р.) 
може розглядатися як перший у Російській імперії підручник із соці-
альної психології, в якому розгорнуто визначено предмет соціальної 
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психології. Таким предметом, за Бехтерєвим, є вивчення діяльності 
співучасників зборів, в широкому розумінні цього слова.  

Бехтерєв виділив системоутворюючі ознаки колективу: спільність 
завдань та інтересів спонукає колектив до єдності ідей. Органічне 
включення особистості у спільноту привело вченого до розуміння ко-
лективу як узагальненої (збірної) особистості. Серед соціально-
психологічних феноменів він вирізняє: взаємодію, взаємовідносини, 
спілкування; серед колективних – спадкові рефлекси, настрій, зосере-
дженість, спостереження, творчість, узгодженість дій. Об’єднує людей 
у колективи взаємонавіювання, взаємонаслідування, взаємоіндукція.  

Бехтерєв узагальнив великий емпіричний матеріал, одержаний за 
допомогою соціально-психологічних методів спостереження, опиту-
вання, застосування анкет. А експериментальні дослідження впливу 
спілкування і спільної діяльності на формування процесів сприйнят-
тя та пам’яті стало початком експериментальної соціальної психоло-
гії у Російській імперії. 

 
 

Розвиток соціальної психології 
(20-ті – перша половина 30-х рр. ХХ ст.) 

 
Характерна особливість цього періоду – пошук свого шляху у 

розвитку світової соціально-психологічної думки. Цей пошук здійс-
нювався як в дискусіях з основними школами соціальної психології, 
так і шляхом засвоєння марксистських ідей та їх застосування для 
розуміння соціально-психологічних явищ. 

Загальна дискусія, яка розгорнулась у цей період про відносини 
марксизму і психології, торкалась і соціальної психології. У цій диску-
сії взяли участь Л.Н.Войтоловський, М.А.Рейснер, А.Б.Залкінд, 
Ю.В.Франк’фурт, К.Н.Корнілов, Г.І.Челпанов. Сутність цієї дискусії – 
обговорення предмета соціальної психології, співвідношення індиві-
дуальної та соціальної психології, співвідношення соціології та соціа-
льної психології. Особливе місце в цій дискусії займав Г.І.Челпанов. 
Він говорив про необхідність існування соціальної психології поряд з 
індивідуальною та експериментальною психологією. Соціальна психо-
логія, на його думку, вивчає суспільно- і детерміновані психічні яви-
ща. Вона тісно пов’язана з ідеологією, теорією марксизму. 

Іншим напрямком соціальної психології у цей період було дослі-
дження проблеми колективів. У розробці теорії колективів 
(співвідношення індивіда і колективу), їх класифікації, закономірностях 
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розвитку брали участь багато соціальних психологів (Б.В.Бєляєв, Л. Бі-
зов, Л.Н.Войтоловський, А.С.Залужний, М.А.Рейснер, Г.А.Фортунатов). 
У цей період був закладений фундамент майбутніх досліджень психоло-
гії груп і колективів у вітчизняній науці.  

До 1930-х рр. відноситься пік розвитку соціально-психологічних 
досліджень у прикладних галузях, особливо в педології і психотехні-
ці. Так, у галузі педагогічної практики дослідження проводилися з 
проблем взаємовідношення колективу й особистості, факторів фор-
мування дитячих колективів. Особливе місце займали роботи з ви-
вчення структури дитячих колективів, стадій їхнього розвитку, фено-
мена ватажка, психологічних проблем безпритульності тощо.  

У галузі вивчення виробничої діяльності вирішувалися соціаль-
но-психологічні проблеми професійної придатності, втомлюваності, 
аварійності і травматизму, монотонії, становлення фахівця, гуманіза-
ції техніки в системі “людина – машина”. Переважно соціально-
психологічну складову в психології праці утворювали дослідження 
проблем керування трудовими колективами (стиль управління, роль 
атмосфери і настрою), змагання, конфлікту. Соціальних психологів 
приваблювали також проблеми безробіття. 

 
 

Стагнація соціальної психології  
(друга половина 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ ст.) 

 
У другій половині 1930-х років ситуація в країні і в науці різко 

змінюється. Починається ізоляція вітчизняної науки від західної, по-
силення ідеологічного контролю над наукою, згущення атмосфери 
декретування й адміністрування. Цей період супроводжується:  

1) теоретичним обґрунтуванням непотрібності соціальної психо-
логії, тому що всі психічні явища соціально детерміновані, немає 
необхідності виділяти соціально-психологічні феномени і науку, яка 
їх вивчає; 

2) різкою критикою ідеологічного спрямування західної соціальної 
психології, повним розходженням у розумінні суспільних явищ, психо-
логогізаторством у соціології. Конкретні оцінки окремих шкіл і авторів 
нерідко переносилися на соціальну психологію в цілому. Це призвело 
до того, що соціальна психологія потрапила в розряд псевдонаук;  

3) практично відсутністю потреб у результатах соціально-
психологічних досліджень; 

4) ідеологічним тиском на науку, який знайшов своє відображен-
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ня у Постанові ЦК ВКП (б) 1936 р. “Про педологічні викривлення в 
системі наркомпросів”. Наслідком Постанови стала заборона педоло-
гії, постраждала також психотехніка і соціальна психологія. 

Період перерви в природному розвитку соціальної психології 
тривав до другої половини 1950-х р. Але і в цей період не було по-
вної відсутності соціально-психологічних досліджень. 

Вчених приваблювали три блоки проблем. Перш за все, продов-
жувалася розробка методологічних проблем. Вона здійснювалась у 
руслі загальної психології. Працями Б.Г.Ананієва і С.Л.Рубінштейна, 
які розробили методологічні принципи психології – принцип детер-
мінізму, єдності свідомості та діяльності, розвитку, культурно-
історичної концепції, закладався теоретичний і методологічний фун-
дамент соціальної психології. 

Другий блок проблем торкався соціальної психології колективу. 
Образ соціальної психології у цей період визначали погляди 
О.С.Макаренка, який увійшов в історію соціальної психології як до-
слідник колективу і виховання особистості в колективі. Йому нале-
жить визначення колективу, яке стало поштовхом у розробці соціаль-
но-психологічної проблематики в наступні десятиліття. 

На думку Макаренка, колектив – це цілеспрямований комплекс 
організованих особистостей, які мають органи управління. Це контакт-
на сукупність, соціальний організм. Його основні ознаки: наявність 
загальних ідей, цілей, відповідна структура, органи, які координують 
діяльність колективу й представляють його інтереси. Колектив – частка 
суспільства, органічно пов’язана з іншими колективами. Макаренко 
виділив два види колективів – первинний і вторинний. Колектив у своє-
му розвитку проходить низку етапів. Учений поставив питання про не-
обхідність цілісного дослідження особистості. Головне теоретичне і 
практичне завдання – це вивчення особистості в колективі. Положення 
Макаренка – “виховання особистості в колективі, за допомогою колек-
тиву, для колективу” – стало девізом. Найбільш широко і послідовно 
вчення О.С.Макаренка висвітлено і розвинуто у працях А.Л.Шцирмана.  

Третій блок проблем у цей період був пов’язаний з практичною 
орієнтацією соціальної психології. До цього періоду відносяться до-
слідження шкільних колективів, формування особистості, механізмів 
взаємовідносин колективу та особистості, ролі працівника в педагогі-
чному процесі. Зароджувалася практична психологія відносин. 

Продовжує розвиватися промислова проблематика в соціальній 
психології. Особливу увагу привертає психологія виробничих бри-
гад, колективна стаханівська праця, розвиток індивідуального і коле-



14 Козляковський П.А. 

ктивного трудового змагання. Об’єктами психологічних досліджень 
стали проблеми ініціативності, впливу оцінок членів групи на розви-
ток творчості, продуктивність праці.  

 
Відродження соціальної психології  

(друга половина 50-х – друга половина 70-х рр. ХХ ст.) 
 
Цей період характеризується “відлигою” у суспільному житті: 

послабленням адміністрування в науці, зниженням ідеологічного 
контролю, демократизацією у всіх сферах життя. Психологічна наука 
в 1950-х роках відстояла своє право на самостійне існування у гост-
рих дискусіях з фізіологами. Загальна психологія стала надійною 
опорою для розвитку соціальної психології. 

У цей період почалося відродження соціальної психології, яка 
формувалась як самостійна наука. Критеріями її самостійності висту-
пили:  

усвідомлення представниками цієї науки рівня її розвитку, стану 
їхніх досліджень; 

визначення місця цієї науки в системі інших наук; 
визначення предмета науки і об’єктів її досліджень; 
виділення і визначення основних категорій та закономірностей; 
інституціоналізація науки; 
підготовка фахівців, публікація праць, підручників; 
 організація з’їздів, конференцій, симпозіумів. 
Цим критеріям відповідав і загальний стан соціальної психології 

в СРСР. Початок цього періоду пов’язують з дискусією у соціальній 
психології, яка розпочалася з публікації статті А.Г.Ковальова “Про 
соціальну психологію”. Ці дискусії продовжувалися в журналах, на 
другому з’їзді психологів СРСР, на численних конференціях, семіна-
рах тощо. Змістом дискусій був предмет соціальної психології, її міс-
це в системі наук, методи дослідження, практичний потенціал, основ-
ні напрямки її подальшого розвитку й актуальні завдання. 

Завершенням четвертого періоду, який логічно переходив у су-
часний стан, була кристалізація соціально-психологічної проблема-
тики. Виділились основні проблеми: 

методологічні і теоретичні проблеми; 
проблеми колективу; 
соціальна психологія особистості; 
соціально-психологічні проблеми діяльності; 
 психологія спілкування. 
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Історія зарубіжної соціальної психології 
 
Західні фахівці визначають соціальну психологію як науку, яка 

вивчає взаємозалежність поведінки людей і факту їх взаємовідносин 
та взаємодії. Ця взаємозалежність означає, що поведінка індивіда 
розглядається і як результат, і як причина поведінки інших людей. 

В історичному плані процес розвитку будь-якої наукової дисцип-
ліни, соціальної психології в тому числі, приблизно один і той же – 
зародження соціально-психологічних ідей у рамках філософії і по-
ступове відокремлення їх від системи філософського знання. В нашо-
му випадку це відбулося через першопочаткове відокремлення двох 
інших дисциплін – психології і соціології, які дали безпосереднє 
життя соціальній психології. 

Історично-соціальна психологія виникла на початку ХХ ст. як 
реакція на “асоціальну” природу загальної психології, як ніби їй, со-
ціальній психології, було поставлено завдання соціалізації психології 
і персоналізації у вивченні суспільства. Роком її народження вважа-
ється 1908 рік, коли були надруковані перші дві книги з соціальної 
психології – “Вступ до соціальної психології” англійського психоло-
га В.Макдаугалла і “Соціальна психологія” американського соціоло-
га Є.Росса.  

Відомо, що дослідницький інтерес до вивчення поведінки людей 
виник і сформувався вже у другій половині ХІХ ст. і був відзначений 
появою праць з умовною назвою “народна психологія”, яка аналізу-
вала способи взаємовідносин особистості та суспільства (визнання 
примату особистості чи примату суспільства). “Психологія народів” 
як одна з перших форм соціально-психологічних теорій з’явилась у 
Франції у другій половині ХІХ ст. (С.Сігеле і Г.Лебон). 

Початок наукової соціальної психології на Заході, як правило, 
пов’язують з працями В.Меде у Європі і Ф.Оллпорта у США в 20-
ті роки ХХ ст. Вони сформулювали вимоги перетворення соціальної 
психології в експериментальну дисципліну і перейшли до системати-
чного експериментального вивчення соціально-психологічних явищ 
у групах. У розвитку психології до цього вже сформувалися три 
теоретичні школи – психоаналіз, біхевіоризм і гештальт-
психологія, на положення та ідеї яких почала спиратися соціальна 
психологія. Особливо привабливими були ідеї біхевіоризму, які 
найбільш відповідали ідеалу побудови строгої експериментальної 
дисципліни. Під впливом експериментальної методології, яку соці-
альна психологія почала інтенсивно використовувати в період між 
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двома світовими війнами, першопочаткове інтегративне завдання 
“соціалізації” психології в основному зводилося до вивчення впли-
ву керуючого соціального оточення на індивідуальну поведінку в 
лабораторних умовах. 

Ціною, яку соціальна психологія заплатила за свою експеримен-
тальну жорсткість, була втрата релевантності результатів. Визволен-
ня від чар експериментального підходу призвело до кризи 60-70-х рр. 
XX ст., коли було запропоновано багато альтернативних підходів до 
розвитку цієї дисципліни. Головним ефектом цієї кризи була лібера-
лізація соціальної психології і визволення її від штучного лаборатор-
ного експерименту. В останні роки велика увага приділяється ви-
вченню соціальної поведінки в природних умовах, а також вивченню 
соціального і культурного контексту з використанням методів спо-
стереження і сучасних кореляційних методик. 

Теоретико-методологічний розвиток західної соціальної психоло-
гії проходив як у руслі загально-психологічних напрямків – біхевіо-
ризму і фрейдизму, так і нових власне соціально-психологічних шкіл 
і напрямків, до яких відносяться: 

необіхевіоризм (Є.Богардус, Г.Оллпорт, В.Ламберт, Р.Бейлс, 
Г.Хоуменс, Е.Мейо та інші); 

неофрейдизм (К.Хорні, Е.Фромм, А.Кардинер, Е.Шиллз, А.Адлер); 
теорія поля і групової динаміки (К.Лєвін, Р.Ліппіт, Р.Уайт, 

Л.Фестигнер, Г.Келлі); 
соціометрія (Дж.Марено, Є. Дженнінге, Дж.Крісел, Н.Брон-

денбреннер та інші); 
трансактивна психологія (Е.Кентріл, Ф.Кілпатрік, В.Іттель-сон, 

А.Еймес та інші); 
гуманістична психологія (К.Родшерс та інші); 
когнітивістські теорії, а також інтеракціонізм (Г.Мід, Г.Блу-мер, 

М.Кун, Т.Сарбін, Р.Мерон та інші), який є соціологічним джерелом у 
розвитку соціальної психології. 

 

Традиційно соціальна психологія розподіляється на три галузі 
дослідження: вивчення індивідуальної соціальної поведінки; вивчен-
ня діагностичної соціальної взаємодії і комунікативних процесів; 
вивчення малих груп і психологічне вивчення соціальних проблем. 
До числа проблем, які найбільш активно розробляються у сучасних 
дослідженнях, можна віднести:  

1) процеси атрибуції; 
2) групові процеси; 
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3) надання допомоги; 
4) атракція й афіліація; 
5) агресія; 
6) злочини; 
7) установки та їх вивчення; 
8) соціальне пізнання; 
9) соціальний розвиток особистості (соціалізація); 
10) кроскультурні дослідження. 
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Тема 3 
Методи соціально-психологічних досліджень  
 
 
 
Вивчивши тему лекції, ви повинні вміти: 
 розкрити методологію і процедури соціально-психологічних 

досліджень; 
 охарактеризувати методи емпіричного дослідження у соціаль-

ній психології; 
 проаналізувати спеціалізовані соціально-психологічні методи; 
 описати управлінсько-виховні методи. 
 
Соціально-психологічне дослідження – це вид наукового досліджен-

ня, яке проводиться з метою встановлення психологічних закономірнос-
тей взаємодії індивідуального та колективного об’єктів. Основними дже-
релами інформації про соціально-психологічні явища слід вважати: 

а) характеристики реальної поведінки і діяльності особистості та 
групи (вчинки і дії, вербальна і невербальна поведінка, спосіб і стиль 
життя тощо); 

б) особливості індивідуальної і групової свідомості (соціальні 
установки, ціннісні орієнтації, оцінки, думки, переконання, відноси-
ни, соціальні уявлення, очікування тощо); 

в) малоусвідомлювані чи неусвідомлювані характеристики осо-
бистості та групи (імпліцитні уявлення, соціальні стереотипи й забо-
бони, архетипи тощо); 

г) характеристики продуктів матеріальної і духовної діяльності 
особистості і групи; 

д) окремі події життєдіяльності особистості і групи, ситуації со-
ціальної взаємодії тощо. 

 
 
 

Методологія і процедури соціально-психологічних досліджень  
 
Сучасна соціальна психологія входить до системи галузей психо-

логії поряд з іншими і спирається на основні методологічні принципи 
психологічної науки: принцип детермінізму, принцип єдності свідо-
мості і діяльності, принцип розвитку свідомості в діяльності. 
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Принцип детермінізму припускає, що свідомість людини обумо-
влена суспільним буттям. Так, соціальне оточення впливає на свідо-
мість особистості, формує її інтереси, установки, ціннісні орієнтації 
і т.д. Соціальне оточення складається з “мікросередовища” і 
“макросередовища”. Тому, розглядаючи питання про співвідношен-
ня впливів вищезгаданих “середовищ”, варто врахувати роль суспіль-
но-економічних формацій, в умовах яких знаходиться суспільство. 

Принцип єдності свідомості і діяльності означає, що свідомість і 
діяльність взаємозалежні і взаємообумовлені. Акти свідомості, що 
здійснює та чи інша діяльність людини, забезпечують як цілеспрямо-
ваність її дій, так і постійний контроль за здійсненням цих дій. У той 
же час діяльність людини впливає на її свідомість, тому свідомість 
людини можна вивчати через аналіз її діяльності і поведінки. 

Принцип розвитку свідомості і діяльності означає, що свідомість 
кожної окремої особистості становить продукт як історичного розви-
тку людства, так і індивідуального розвитку даної особистості. У 
рамках соціальної психології цей принцип також знаходить своє за-
стосування при вивченні формування особистості в залежності від її 
офіційних і неофіційних ролей. 

У соціальній психології розрізняють наступні рівні досліджень: 
експериментально-емпіричний, теоретичний і філолофсько-
методологічний. 

Експериментально-емпіричний рівень є процесом збору первин-
ної інформації, що фіксує соціально-психологічні факти і опис отри-
маних даних, як правило, в рамках визначених теоретичних побудов. 

Теоретичний рівень дослідження забезпечує пояснення даних 
експериментально-емпіричного вивчення шляхом співставлення їх з 
результатами інших наукових праць. На цьому етапі будуються кон-
цептуальні моделі соціально-психологічних процесів. Обґрунтова-
ність моделі залежить від того, наскільки в ній сполучаться індуктив-
ний і дедуктивний висновки, тобто побудова моделі не тільки на екс-
периментально-емпіричній, але і на теоретичній основі. 

Філософсько-методологічний рівень соціально-психологічних 
досліджень торкається всієї системи психології як об’єкта досліджен-
ня, розглядає структуру цієї системи та її елементи. На цьому етапі 
визначається співвідношення соціально-психологічних категорій, що 
в результаті забезпечує зв’язок і взаємовплив усіх трьох рівнів дослі-
дження. Цей рівень дослідження дає узагальнення отриманих даних. 

Сучасна соціальна психологія володіє досить великим арсеналом 
методів, тому проблема їхньої класифікації залишається і зараз акту-
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альною. Справа у тому, що обраний або сконструйований дослідни-
ком метод завжди несе на собі відбиток тієї чи іншої теорії, що ви-
значає вибір об’єкта дослідження і способи інтерпретації отриманих 
даних. Традиційно методи соціальної психології прийнято розділяти 
на три групи: методи емпіричного дослідження, методи моделювання 
й управлінсько-виховні методи. Однак, належачи до методів моделю-
вання, метод соціометричних вимірів не зовсім відповідає сутності 
поняття “моделювання”. Тому В.П.Шапаром було запропоновано 
замінити ці методи на спеціалізовані соціально-психологічні. З огля-
ду на вищесказане методи сучасної соціальної психології були упо-
рядковані в такий спосіб: 

1. Методи емпіричного дослідження: 
 спостереження; 
 опитування (інтерв’ю, анкетування); 
 бесіда; 
 безсловесна комунікація. 

2. Спеціалізовані соціально-психологічні методи: 
 групова оцінка особистості; 
 експеримент; 
 метод соціометричних вимірів; 
 методи моделювання; 
 контент-аналіз; 
 оціночна біополяризація. 

3. Управлінсько-виховні методи: 
 соціально-психологічний тренінг; 
 методи гри. 

У цій схемі всі методи соціальної психології поділені на три гру-
пи (методи емпіричного дослідження, спеціалізовані соціально-
психологічні методи й управлінсько-виховні методи), утворюючи 
системи добування соціально-психологічних фактів, їхнього теорети-
чного осмислення і практичного застосування з метою керування та 
виховання. У даній схемі методи емпіричного дослідження включа-
ють і способи одержування первинної інформації, і способи їхньої 
обробки, тобто являють собою визначений процедурний алгоритм. 
Таким чином, є спроба упорядкувати методи емпіричного досліджен-
ня, ранжируючи їх на деякій комбінованій сумарній шкалі, по якій 
результати випливають від більш давніх до більш нових, сучасних, 
від фіксуючих зовнішню поведінку до встановлюючих внутрішні 
особистісні характеристики і казуальні залежності, від менш станда-
ртизованих до більш стандартних. 
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Починаючи зі спостереження як найбільш старого й універсального 
методу (у даному випадку за “живою” поведінкою, діяльністю людей), 
ми переходимо до вивчення документів, що є якби спостереженням у 
сфері документів, продуктів діяльності людей. Далі йде опитування, за 
допомогою якого звичайно намагаються виявити більш глибокі внутрі-
шні характеристики особистості, хоча і більш суб’єктивно в порівнянні 
з попередніми методами. Метод бесіди містить у собі три опорних по-
ложення, отримання яких дозволяє психологові забезпечити успіх будь-
якої бесіди: вміння зацікавити співрозмовника, створення в процесі 
бесіди атмосфери взаємної довіри і мистецьке використання методу 
переконання. Обов’язковою умовою успішного проведення бесіди є 
системне використання названих положень. Усі вони взаємозалежні, а 
тому неприпустима абсолютизація якого-небудь з них; кожне положен-
ня виконує супідрядну роль стосовно до інших. Метод безсловесної 
комунікації дозволяє дослідникові читати приховані справжні мотиви 
поведінки людини. Далі виділяється група спеціалізованих соціально-
психологічних методів (наприклад, соціометрія, експертна або групова 
оцінка), що мають свої особливі часткові завдання, процедуру і техніку, 
що відрізняються від інших, більш узагальнених методів. Зокрема, ці 
методи звичайно більш стандартизовані, ніж опитувальні. Стандартиза-
ція поєднує їх із гранично алгоритмізованими методами тестів. Тут зна-
ходиться експеримент як вища форма емпіричного пізнання, метод, що 
дозволяє виявити причинно-наслідкові зв’язки і закономірності. Завер-
шує другий блок метод моделювання, тому що може виступати і як 
джерело емпіричної інформації, і як засіб для теоретичних побудов. 
Таким чином, просуваючись від збору первинної інформації, через її 
теоретичне осмислення, ми закономірно приходимо до методів практи-
чного застосування отриманих соціально-психологічних знань, які умо-
вно називають управлінсько-виховними методами. Ці методи спрямова-
ні на вироблення розуміння і навичок ефективних спільних дій і спілку-
вання, коректування конфліктів і напруг у групах і колективах, а також 
на формування і зміну соціальної налаштованості особистості. У даний 
час завдяки підсиленим зв’язкам між суспільними науками майже всі 
перераховані методи практично є міждисциплінарними і застосовують-
ся не тільки в соціальній психології, але й в інших науках. Однак специ-
фіка соціально-психологічної теорії, її понятійного апарату і завдань 
накладає особливий відбиток на використання і конкретні форми даних 
методів у соціально-психологічних дослідженнях. Причому слід зазна-
чити, що деякі їхні різновиди виникли і були введені в практику саме як 
соціально-психологічні (наприклад, соціометрія). 
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Для сучасного етапу розвитку емпіричних, соціальних, у тому 
числі і соціально-психологічних, досліджень і їхньої методології хара-
ктерні деякі загальні тенденції. 

Однією з таких тенденцій є поширення системного підходу до 
досліджуваних об’єктів. Соціально-психологічний об’єкт як система 
припускає, насамперед, розгляд її як деякої цілісності, виявлення її 
внутрішньої структури, яку складають елементи встановлення взаємо-
зв’язків, що характеризують особливості об’єкта, а також розгляд об’-
єкта як елемента більш широкої структури і виявлення його взаємо-
зв’язків з нею. Іншою особливістю сучасних соціально-психологічних 
досліджень є принцип формалізму, що виявляється в уточненні дослі-
джуваного предмета, операціоналізації вживаних дослідником понять, 
однозначності, однаковості правил збору первинної інформації. 

Разом із прагнення до формалізації дослідницьких методів законо-
мірно виникає і вимога підвищення рівня вірогідності одержуваних 
при їхній допомозі даних. Тому в сучасних емпіричних дослідженнях 
велика увага приділяється проведенню пробного (пілотажного) дослі-
дження, перевірці конкретних методик на надійність (тобто на обґрун-
тованість і стійкість одержуваних даних), контролю за правдивістю 
інформації, що збирається. 

Для сучасних емпіричних соціальних досліджень надзвичайно 
характерною є математизація на всіх стадіях дослідження. Вже на по-
чатковій стадії розробки програми робляться спроби схематизувати і 
систематизувати предмет вивчення, символічно представити гіпотези 
мовою математичної логіки. Широко застосовуються статичні методи 
для визначення емпіричних об’єктів. Інструментарій збору інформації 
передбачає її первинний вимір, який здійснюється за допомогою шка-
лювання. Постійно розширюється арсенал математичних прийомів і 
методів обробки отриманих даних (кореляційний і факторний аналіз, 
таксономія, статистика, перевірка гіпотез і т.д.). Практично у всіх до-
слідженнях використовується комп’ютерна техніка. 

Останнім часом у соціально-психологічних дослідженнях наміти-
лося зрушення до зростання ролі методів, що дозволяють звести до 
мінімуму вплив дослідника на об’єкти вивчення, тобто на обстежува-
них людей. Усе частіше стали застосовуватися методи прихованого, 
невключеного спостереження, вивчення документів, ділових ігор, тре-
нінгу. Ширше використовуються різні технічні засоби і прилади 
(аудіо- і відеозапис, фототехніка та ін.). У той же час продовжують 
удосконалюватися та збагачуватися апаратура і техніка лабораторного 
експерименту. 
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Тенденції розвитку методів соціальної психології викликають пра-
гнення алгоритмізувати процедуру сучасного емпіричного соціально-
психологічного дослідження.  

Процедурні стадії можна представити в такій послідовності: – роз-
робка програми дослідження; 

 визначення емпіричних об’єктів дослідження; 
 розробка методики даного конкретного дослідження; 
 проба (пілотаж) методики, її доробка; перевірка надійності; 
 логічна і кількісна обробка зібраних даних;  
 збір первинної інформації, що супроводжується контролем на-

дійності і правдивості одержуваних даних; 
 інтерпретація результатів, висновки, звіти. 
Інтерпретація отриманих після обробки й аналізу даних є творчим 

процесом, що не підкоряється чіткій алгоритмізації і часто вимагає 
залучення багатьох інших теоретичних та емпіричних досліджень. 
Дослідження не можна вважати закінченим доти, доки не написаний 
досить повний звіт про нього. Наукова публікація є тільки частиною 
такого звіту. 

Звіт про дослідження будь-якого типу повинен містити наступні 
розділи: 

1. Вступ (у ньому викладаються передумови роботи, її умови і т.д.). 
2. Програмна частина (літературний огляд, завдання досліджен-

ня і т.д.). 
3. Об’єкт, предмет і методи (опис емпіричних об’єктів і предме-

тів дослідження, методів, процедур пілотажа, перевірки надій-
ності одержаних даних, збору первинної інформації і т.п.). 

4. Результати (опис і аналіз отриманих даних відповідно до логі-
ки поставлених задач і використання таблиць, графіків і т.п.). 

5. Висновки і рекомендації. 
6. Висновок (коротке узагальнення матеріалів звіту і можливі 

плани на майбутнє). 
7. Додатки (інструментарій, використаний у дослідженні, тобто 

анкети, схеми спостереження, інструкції, таблиці і т.д.). 
Залежно від типу дослідження змінюється значення різних розді-

лів звіту. Наприклад, у науково-дослідницкому звіті особливо ґрунто-
вно викладається програма дослідження, ретельно вибираються конк-
ретні об’єкти і методи, результати піддаються поглибленій математич-
ній обробці. Важливе місце відводиться осмисленню результатів. 

У звіті з прикладного дослідження головний акцент робиться на 
виклад конкретних результатів і розгляд висновків і рекомендації. 
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Особливе значення мають рекомендації. Звіт має бути написаний 
мовою, зрозумілою і для неспеціаліста. Всі спеціальні терміни пови-
нні пояснюватися, таблиці і графіки бути досить простими та легко 
сприйматися. 

Що ж стосується наукової публікації, то вона, по суті, є лаконіч-
ним науковим звітом і містить ті ж розділи. 

На закінчення треба додати, що особистість дослідника, його 
етичні норми мають величезне значення при проведенні соціально-
психологічного дослідження. Соціальний психолог має справу з най-
більш тонкими емоційними та духовними проявами людей і повинен 
пам’ятати про це завжди. 

 
 

Методи емпіричного дослідження  
у соціальній психології 

 
Метод спостереження.  

Його специфіка в соціальній психології 
 
Вивчення соціальної поведінки людей за допомогою методу спо-

стереження проводилося соціологами, етнографами, журналістами, 
юристами, психіатрами, соціальними психологами і педагогами. 

Ще в 30-х роках минулого сторіччя вітчизняні психологи розроби-
ли методику психологічного спостереження, найбільш передову для 
свого часу. Одиницею спостереження тут слугував “акт” поведінки. 

Психологічне спостереження забезпечувало реєстрацію не тільки 
зовнішнього прояву, але і зовнішніх, і внутрішніх стимулів, що ви-
кликали визначену поведінку, а також загальну обстановку, в якій 
вона здійснювалася (“тло”). Основний та оригінальний принцип цієї 
методики – це максимально можлива фіксація об’єктивних зовнішніх 
проявів, чітко відмежована від їхнього психологічного тлумачення. 
Передбачаються спостереження безперервного процесу, а не окремих 
його моментів, безперервний виборчий “фотографічний” запис у ви-
значені відрізки часу. Звідси виникло і визначення методів. 

Спостереження – це науково цілеспрямоване, організоване і пев-
ним чином фіксоване сприйняття об’єкта дослідження. Якщо спочат-
ку особлива увага приділялася точності фіксації того, що спостеріга-
ється, з виділенням ознак інстинктивно-емоційної (невербальної) 
поведінки (елементи експресії особи, очей, міміки, пантоміміки, жес-
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тикуляції і рухів), то удосконалення техніки спостереження призвело 
до наступного: визначеним стимулом для застосування методів. Осо-
бливо використовується метод спостереження при вивченні поведін-
ки окремих осіб і груп у звичайному житті та діяльності. 

 Соціальна поведінка людини, груп завжди обумовлена суспільст-
вом, безпосереднім середовищем, визначеними мотивами і цілями. 
Вона ж, у свою чергу, підпорядковується відповідній задачі, гіпотезі 
дослідника, залежить від його спрямованості, теоретичних позицій, 
знань і досвіду. Особливості спостереження соціально-психологічних 
явищ визначаються специфікою предмета дослідження. Психологи, 
використовуючи будь-які методи пізнання психіки людини, груп і спі-
льностей, виходять із розуміння активної перетворюючої сутності дія-
льності людей. Їхнє дослідження ґрунтується на принципах єдності 
свідомості і діяльності, загальної побудови внутрішньої і зовнішньої 
діяльності, опосередкованості психіки “сигнальними” процесами, взає-
мозв’язку значення й особистого змісту елементів свідомості. У зв’язку 
з цим процедурі спостереження пред’являються відповідні вимоги. 

Спостереження звичайно складається з наступних процесів: 
 визначення завдання і мети (для чого, з якою метою?); 
 вибір об’єкта, предмета і ситуації (що спостерігати?); 
 вибір способу спостереження, що найменше впливає на дослі-

джуваний об’єкт і забезпечує збір необхідної інформації (як 
спостерігати?); 

 вибір способів реєстрації (як вести записи?); 
 обробка й інтерпретація отриманої інформації (який результат?). 
Завданнями спостереження можуть бути: попереднє орієнтування 

об’єктів, висування гіпотези, її перевірка, уточнення результатів, отри-
маних за допомогою інших методів, ілюстрація. Об’єктом спостере-
ження є окремі особи в різних ситуаціях спілкування, великі і мали 
групи, спільності. Ситуації, що спостерігаються, бувають природними 
й експериментальними, керованими і некерованими, спонтанними й 
організованими, стандартними і нестандартними, нормальними й екс-
тремальними, що розрізняються за видами діяльності, контактами і 
взаєминами між людьми, комунікативною обстановкою і т.д.  

Предмет соціально-психологічного спостереження – вербальні і 
невербальні акти поведінки: 

 мовні акти, їхній зміст, послідовність, направленість, частота, 
тривалість, інтенсивність, експресивність, особливості лекси-
ки, граматики, фонетики, синхронізація; 

 виразні рухи, експресія особи, очей, тіла, звуків; 
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 рух, переміщення і нерухомі стани людей, дистанції між ни-
ми, швидкість і напрямок рухів, зіткнення; 

 фізичний вплив: торкання, поштовхи, удари, підтримка, спіль-
ні зусилля, передача, відбирання, затримка; 

 сполучення перерахованих ознак. 
Спосіб спостереження визначається завданням, об’єктом і ситуа-

цією, характером взаємодії, “спостерігачем і піддослідним”. Розріз-
няють включене спостереження, коли спостерігач стає членом дослі-
джуваної групи, і невключене; відкрите і приховане (інкогніто). За 
упорядкованістю спостереження можуть бути випадкові і системати-
чні, суцільні і вибіркові; за характером фіксації – констатуючі і оці-
нюючі, а також змішаного типу. 

Способи реєстрації і виміру процесів, що спостерігаються, розрі-
зняються за ступенем точності, повноти, надійності й обґрунтованос-
ті інформації, за технічними і психічними можливостями, за формою 
і мовою запису, за трудомісткістю процесу фіксації, кодування і роз-
шифровки, аналізу, за використанням різних шкал виміру. 

Результати спостереження піддаються класифікації, угрупо-
ванню, математичному аналізові, контент-аналізу, співставленню з 
результатами, отриманими іншими дослідниками й іншими мето-
дами.  

Соціологічне спостереження підпорядковується правилам, зага-
льним для будь-якого наукового спостереження: 

 відповідність меті дослідження;  
 планування і проведення спостереження за конкретною схе-

мою взаємодії особистостей; 
 вираження сприйнятих факторів на операційній мові, доступ-

ній іншим спостерігачам;  
 вибір способів спостереження і фіксації залежно від дослі-

джуваних дій людей і можливостей спостереження; 
 перевірка об’єктивності та надійності спостереження іншими 

дослідниками й іншими методами. 
 

 
Методи опитування й анкетування. Бесіда  

 
До числа найрозповсюдженіших засобів пізнання явищ соціаль-

ної психології відносяться різні опитування. Мета опитування – це 
одержання інформації про об’єктивні і/або суб’єктивні (думки, на-
строї і т.п.) факти зі слів опитуваних. 
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Опитування – це метод збору первинної інформації, заснований на 
безпосередньому (бесіда, інтерв’ю) або опосередкованому (анкета) со-
ціально-психологічному впливі психолога (дослідника, інтерв’юєра) на 
людину (опитуваного, респондента). 

Джерелом інформації слугує словесне або письмове судження 
індивіда. 

У соціальній психології розрізняють: 
 соціологічне опитування – одержання інформації про масові 

процеси (судження, думки, інтереси людей); 
 соціально-психологічне опитування – виявлення глибинних 

характеристик, внутрішніх механізмів формування вчинків, 
думок, інтересів. 

Оскільки психолога повинен цікавити не сам факт наявності вчи-
нку, а психологічна реальність, що його обумовлює, то всю розмаї-
тість опитування можна звести до двох основних типів: 

 опитування віч-на-віч – інтерв’ю, проведене психологом за 
визначеним планом; 

 заочне опитування – анкети, що призначені для самостійного 
заповнення. 

Однак опитуванню як методу збору первинної інформації власти-
ва обмеженість. Його дані багато в чому ґрунтуються на самоспосте-
реженні респондентів. Опитування нерідко свідчать, навіть за умови 
повної щирості з боку респондентів, не стільки про їхні справжні 
думки і настрої, скільки про те, якими вони їх відображають. У той 
же час існує безліч таких сторін суспільної психології, вивчення яких 
неможливе без використання опитувань. Так, одержання інформації 
про думки, почуття, відносини, інтереси і т.д. найчастіше здійсню-
ється за допомогою опитувань у тій або іншій формі. При цьому дані 
опитувань можуть відображати явища, що відносяться не тільки до 
теперішнього часу, але також до минулого і майбутнього. Безумовно, 
глибина і повнота відповідей, їхня правдивість залежать від уміння 
інтерв’юєра спостерігати за самим собою й адекватно викладати пе-
режиті процеси і явища. 

Залежно від особливостей застосованої процедури розрізняють 
наступні види опитування: 

 групове опитування; 
 індивідуальне опитування; 
 очне опитування;  
 заочне опитування; 
 письмове опитування. 
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Методи одержання інформації в опитуванні 
 
Інтерв’ю – психолог лише фіксує висловлювання індивіда, збері-

гаючи нейтральну позицію, а останньому часто важко зрозуміти, чи 
розділяє психолог його погляди, чи ні.  

Бесіда – необмежена часом розмова з індивідом. Якщо опитуван-
ня проводиться письмово з використанням для цілей дослідження 
набору питань (анкети), то ми маємо справу з анкетуванням. 

Метод бесіди є основним методом як психології взагалі, так і 
соціальної психології зокрема. Він використовується і сам по собі, і в 
сукупності з усіма іншими методами соціальної психології. 

Бесіда – найбільш сприятлива й інколи єдина можливість переко-
нати індивіда в обґрунтованості позиції психолога, щоб він сам з нею 
погодився і підтримав її. Оскільки бесіду не завжди можна повтори-
ти, необхідно повністю використовувати надану можливість. 

 
 

Безсловесна комунікація як метод соціальної психології  
 
Наприкінці двадцятого століття з’явився новий тип ученого – 

фахівця з невербалики. Невербалик спостерігає за невербальними 
знаками і сигналами людей під час їхнього спілкування між собою. 
Він вивчає манеру поведінки людей, прагнучи більше довідатися про 
їхні вчинки, для того, щоб тим самим більше довідатися про себе і 
про те, як поліпшити свої взаємини з іншими людьми. А потім невер-
балик розробляє рекомендації, що стосуються правильного читання 
рухів тіла людини. Ось чому невербалик – це фахівець, що вміє пра-
вильно розуміти і тлумачати мову рухів індивіда.  

Здається майже неймовірним, що більш ніж за мільйони років 
еволюції людини невербальні об’єкти комунікації почали вивчатися 
тільки з початку 60-х рр. ХХ ст., а громадськості стало відомо про 
їхнє існування після того, як уперше була опублікована книга Юлія 
Фаста “Рухи тіла людини” у 1970 році. Але навіть сьогодні люди ма-
ло знають про мову цих рухів. А соціальні психологи не вивчають 
спеціального курсу, незважаючи на його важливість у їхньому житті 
і професійній діяльності. 

Фахівцями було встановлено, що передача інформації відбувається 
за рахунок вербальних засобів (тільки слів) на 7%, за рахунок звукових 
засобів (включаючи інтонацію звуків, тон голосу) – на 38% і за раху-
нок невербальних засобів – на 55%. Були також проведені аналогічні 
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дослідження щодо частки невербальних засобів у спілкуванні. З’ясува-
лося, що в середньому людина говорить словами тільки протягом 10-
11 хвилин у день і кожне речення звучить не більше 2,5 секунди. Сло-
весне спілкування у бесіді займає менше 35%, а більше 65% інформації 
передається за допомогою невербальних засобів спілкування. 

Більшість дослідників (автор відносить себе до їхнього числа) 
поділяють думку про те, що словесний (вербальний) канал викорис-
товується для передачі інформації, у той час як невербальний канал 
застосовується для “обговорення” міжособистісних відносин, а в де-
яких випадках використовується і замість словесних повідомлень. 

 
 

Спеціалізовані соціально-психологічні методи 
 
Групова оцінка особистості (ГОО) – спосіб одержання характе-

ристики людини за допомогою взаємної оцінки членів групи. Метод 
ГОО базується на феномені групових уявлень про кожного члена 
групи як результат взаємного пізнання людей у процесах їхньої сумі-
сної діяльності та спілкування.  

За допомогою цього методу оцінюються риси людини за запро-
понованим їх переліком з використанням прийомів: 

а)  прямого оцінювання за n-бальною шкалою; 
б)  ранжування рис; 
в)  попарного порівняння рис та інші. 
Зміст рис, що оцінюються, визначаються цілями дослідження, а 

їхня кількість варіюється у різних дослідників у діапазоні від 20 до 180. 
Адекватність вимірювання рис за допомогою ГОО залежить від 

пізнавальних здібностей тих, хто оцінює здібності того, кого оціню-
ють, тобто членів групи, їхньої взаємної позиції у групі, досвіду їх-
ньої взаємодії тощо. 

Експеримент. Експеримент у соціальній психології – це спеціа-
льно організована (у природних чи штучних умовах) процедура, яка 
направлена на встановлення причинно-наслідкових зв’язків між яви-
щами, що вивчаються, хоч би одне з яких відноситься до категорії 
соціально-психологічних (процесів , станів та властивостей). 

Серед специфічних ознак соціально-психологічного експеримен-
ту вирізняють: 

 штучне моделювання соціально-психологічних явищ, що ви-
вчаються, або жорсткий контроль природних умов досліджен-
ня, тобто створення експериментальної ситуації; 
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 активний вплив дослідника на явища, що вивчаються, так зва-
не варіювання змінних; 

 вимір форм поведінки (реакцій) особистості або групи (які 
вивчаються) на цей вплив; 

 вимоги відтворення результатів тощо. 
Залежно від умов, в яких проводиться експеримент, його розділя-

ють на лабораторний і природний. 
Метод експерименту є одним з найбільш жорстких способів одер-

жання емпіричних даних, тому становлення соціальної психології як 
науки в більшості забов’язане використанню експерименту при ви-
вченні соціально-психологічних явищ. Класичі дослідження групового 
ефекту (тобто вплив груп на поведінку індивіда), що виконані на само-
му початку 20-х рр. XX ст. В.Меде в Німеччині, Ф.Оллпортом у США 
і В.М.Бехтерєвим у Росії, фактично заклали основи експериментальної 
соціальної психології. 

Метод експерименту набував усе більшого значення в соціальній 
психології залежно від міри розвитку, при цьому вдосконалювалась і 
техніка цього методу. Однак у соціальній психології експеримент 
критикують перш за все за його низьку екологічну валідність, тобто 
важкість перенесення результатів і висновків, отриманих в експери-
ментальній ситуації, на реальну життєдіяльність особистості і тим 
більше групи. Інша проблема полягає у складності інтерпретації да-
них, які отримані у штучних (лабораторних) умовах. 

Метод соціометричних вимірів. Метод соціометрії відноситься 
до ефективних інструментів соціально-психологічного дослідження 
структури малих груп і колективів. Крім того, він виступає також і 
методом вивчення особистості індивіда як елемента групи. Цінність 
соціометрії підвищується при її комплексуванні з іншими методами 
дослідження особистості індивіда і групи. 

Термін “соціометрія” означає вимір міжособистісних взаємин у 
групі. Сукупність міжособистісних відносин у групі складає, за 
Дж.Морено (основоположником соціометрії), ту первинну соціально-
психологічну структуру, характеристики якої багато в чому визначають 
не тільки цілісні характеристики групи, але і душевний стан людини. 

Соціометрична техніка застосовується для діагностики міжосо-
бистісних і міжгрупових відносин з метою їхньої зміни, поліпшення 
й удосконалення. 

За допомогою соціометрії можна вивчати типологію соціальної 
поведінки людей в умовах групової діяльності, судити про соціаль-
но-психологічну сумісність членів конкретних груп. 
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Як відомо, будь-яка контактна група або соціальна спільність 
народжується на основі якоїсь спільної діяльності і потреб людей. 
Поряд з офіційною структурою у стосунках між членами групи зав’я-
зується система неофіційних взаємин, заснованих на емоційній при-
роді людської товариськості. Виміряти ці взаємини – одне з практич-
них завдань соціометрії. 

Разом з офіційною або формальною структурою спілкування, що 
відображає раціональну, нормативну, обов’язкову сторону людських 
відносин, у будь-якій соціальній групі завжди є психологічна струк-
тура необмеженого або неформального порядку, що формується як 
система міжособистісних відносин, симпатій і антипатій. Особливос-
ті такої структури багато в чому залежать від ціннісних орієнтацій 
індивідів, їхнього сприйняття і розуміння один одного, взаємооцінок. 
Як правило, неформальних структур у групі виникає декілька: напри-
клад, структури взаємопідтримки, взаємовпливу, популярності, пре-
стижу, лідерства. Неформальна структура залежить від формальної 
структури групи у тій мірі, в якій люди підпорядковують свою пове-
дінку цілям і завданням спільної діяльності, правилам рольової взає-
модії. За допомогою соціометрії можна оцінити цю залежність. Соці-
ометричний метод дозволяє виразити внутрішньогрупові відносини у 
вигляді числових величин і графіків і в такий спосіб одержати ціліс-
ну інформацію про стан групи. 

Для соціометричного дослідження важливо, що будь-яка струк-
тура неформального характеру, хочемо ми цього чи ні, завжди в тих 
або інших відносинах проектується на формальну структуру , тобто 
на систему ділових, офіційних відносин, і тим самим впливає на згу-
ртованість колективу, його продуктивність. Ці положення перевірені 
експериментом і практикою. 

Найбільш загальними завданнями соціометрії є вивчення неофі-
ційного структурного аспекту соціальної групи і психологічної атмо-
сфери, що панує в ній. Соціометричний тест дозволяє, звичайно, до-
сліджувати ці проблеми приблизно і лише з визначеним ступенем 
надійності. Однак доповнений даними спостережень та експеримен-
ту, він виступає зручним засобом для швидкого і технічно досить 
простого проникнення у внутрішню побудову групи. Одноактна со-
ціометрія дає лише “зріз”, приблизну “фотографію “групової струк-
тури, а багаторазова – характер її зміни. 

Метод моделювання. Термін “моделювання”, незважаючи на 
загальне прагнення уніфікувати його вживання, використовується у 
науковій літературі для позначення цілого ряду різних процедур. 
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Найбільш розповсюджене визначення моделювання у психології 
звучить так: моделювання – це дослідження психологічних процесів 
і станів за допомогою їх реальних (фізичних) або ідеальних, насампе-
ред математичних, моделей. Під моделлю тут розуміється система 
об’єктів або знаків, що відтворює деякі істотні властивості системи – 
оригіналу. Метою методу є одержання нових знань про будь-який 
об’єкт шляхом висновку за аналогією. Базою висновку при цьому 
служить модель, тобто деяка відома система відносин, властива ін-
шому об’єктові або абстрактній конструкції. 

Логічною основою методу моделювання є умовивід за аналогією. 
Висновки за аналогією – це висновки, у яких посилання відноситься 
до одного об’єкта, а висновок – до іншого. Висновок про тотожність 
деяких відносин (властивостей) у системі, що моделюється (у моделі 
і прототипи), робиться на підставі так: якщо явища “А” і “Б” мають 
загальні властивості “а”, “б”, “в” і якщо відомо , що явище “А”, крім 
того, володіє ще й властивістю “е”, то можна зробити висновок, що і 
явища “Б” також має властивість “е”. При використанні математич-
них моделей між двома міркуваннями за аналогією вклинюється де-
дуктивне міркування. 

Очевидно, що правомірність висновку за аналогією залежить від 
характеру аналогічних відносин, від їхньої значимості у системі, що 
моделюється. Встановлення розбіжностей між істотними і несуттєви-
ми відносинами системи, що моделюється, є найбільш складним і в 
той же час найвідповідальнішам етапом моделювання. Саме цей етап 
визначає ступінь адекватності майбутньої моделі. Зрозуміло, що ви-
рішення цієї задачі залежать не стільки від теорії моделювання, скі-
льки від розвитку самої соціальної психології. 

У наведеному вище визначенні зміст моделювання зводився до 
застосування моделі для одержування нових даних. Але метою моделі 
може бути і збереження даних, отриманих іншими методами. На цій 
підставі, до речі, розрізняються дескриптивні (описові) і прогностичні 
моделі. З іншого боку, моделюванням називають і побудову моделі. 

Останнє розуміння моделювання особливо характерне для при-
кладних психологічних досліджень. 

Зараз одержали поширення функціональні моделі, що свідомо не 
претендують на аналогію з внутрішньою будовою прототипу, а вста-
новлюють відповідність між функціями моделі та об’єкта, що моде-
люється. Більше того, моделями також називають такі побудови, що 
не мають і функціональної подібності з об’єктом, але виконують ту ж 
функцію організації експерименту, що і концептуальні моделі. 
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Таким чином, чітко виділяються принаймні два аспекти моделю-
вання як методу – функціональний і генетичний. Функціональний 
аспект розкриває мету і способи застосування моделей, взаємодію 
моделювання з іншими засобами теорії. У генетичному аспекті на 
перший план виступають питання, пов’язані з появою і розвитком 
моделі, із субстратом моделі, зі співвідношеннями моделі й об’єкта.  

Для прикладу можна навести розроблені різноманітні конкретні 
моделі: спільне зібрання “Арки”, проведення штифта по “Лабіринту”, 
групове управління об’єктом, який рухається у “Груповому сенсемото-
рному інтеграторі” і “Кібернометрі”. Результати цих досліджень вико-
ристовуються для вирішення практичних завдань діагностики, компле-
ктування малих груп і їхньої підготовки до спільної діяльності. 

Якісно-кількісний аналіз документів (контент-аналіз). Одним із 
методів у соціальній психології є контент-аналіз, або спеціальний, до-
сить строгий метод якісно-кількісного аналізу змісту документів, які 
розуміються в широкому сенсі (офіційні й особисті документи, матері-
али масової і міжособистісної комунікації, літератури й мистецтва то-
що). Сутність методу полягає у систематичній і надійній фіксації ви-
значених одиниць досліджуваного змісту, а також у квантифікації оде-
ржуваних даних .Як науковий метод контент-аналіз, або аналіз змісту 
(англ. content; грец. analysis) починає широко використовуватися в со-
ціальних науках з 20-30-х років XX ст. Так, з кінця 30-х років його ви-
користовував Г.Лассуелл для досліджень у сфері політики і пропаган-
ди. Він багато в чому модернізував контент-аналіз, ввівши нові катего-
рії та процедури, надавши особливого значення квантифікації даних. 

Накопичений методичний і практичний досвід контент-аналітичних 
досліджень був підсумований на початку 50-х років XX ст. у книзі 
Б.Берельсона “Контент-аналізу комунікаційних дослідженнях”. 

Найбільш цікавою методичною новинкою в контент-аналізі після 
узагальнення Б.Берельсона з’явилась методика “зв’язаності симво-
лів” Ч.Осгуда, що дозволяє виявити невипадково зв’язані між собою 
елементи змісту. 

Що стосується західноєвропейських та інших дослідників змісту, то 
вони йшли слідом за американськими аналітиками і спиралися на їхній 
досвід. Однак слід зазначити наявність деяких оригінальних методик 
якісно-кількісного аналізу змісту, розроблених ними (наприклад, 
Ж.Кейзер, А.Моль). 

У колишньому СРСР досліджники застосовували якісно-кількісний 
аналіз документів ще в 20-ті роки XX ст., а в 30-50-ті роки мали місця 
лише окремі випадки якісно-кількісного аналізу документів. 
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З кінця 60-х і на початку 70-х років XX ст. у розвитку якісно-
кількісного аналізу документів у колишньому СРСР починається 
новий етап з критичного знайомства із зарубіжними різновидами 
контект-аналізу і власного досвіду використання аналітичної техніки 
(наприклад, П.А.Козляковський, Н. Файбусович). 

Надалі контент-аналіз став використовуватися у дослідницьких 
матеріалах багатьох соціальних психологів. 

Оскільки специфіка будь-якої науки насамперед пов’язана з її 
предметом, а також з емпіричними об’єктами досліджень, то кон-
тент-аналіз у соціальній психології, у першу чергу, застосовується 
для вивчення людського спілкування, комунікацій і їхніх суб’єктів як 
представників мікро- і макрогруп. При цьому безпосередніми об’єк-
тами дослідження стали документи, розглянуті як повідомлення. По-
няття “повідомлення” є саме соціально-психологічним, у ньому акце-
нтується динамічний характер об’єкта, його включеність у комуніка-
тивну систему, що має на увазі залежність повідомлення від особис-
тісних і групових особливостей комунікатора і реципієнта. Тому в 
методичному аспекті для контент-аналізу в соціальній психології 
важливо розглядати повідомлення як елемент комунікативної систе-
ми в його відношеннях з іншими елементами.  

Основними областями застосування контент-аналізу в соціально-
психологічних дослідженнях можуть бути: 

 вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних 
особливостей їхніх творців (комунікаторів, авторів) як окремих 
індивідів, так і груп, у тому числі прихованих (часом неусвідом-
люваних) проявів і тенденцій, що дають про себе знати лише 
кумулятивно, у потоці повідомлень; одним із видів подібного 
вивчення виявляються порівняльні дослідження типів особис-
тості індивідів і цінностей у різних суспільствах і культурах; 

 вивчення реальних соціально-психологічних явищ (об’єкта, 
субстанції повідомлень), що відбиті в змісті повідомлень (у 
тому числі явищ, що мали місце в минулому, що недоступні 
для дослідження іншими методами); особливий інтерес у цьо-
му плані становить аналіз творів літератури і мистецтва, а 
також публіцистики, при цьому не можна забувати про мож-
ливу суб’єктивну трансформацію об’єкта комунікатором; 

 вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічної 
специфіки різних засобів комунікації, а також особливостей 
форм і прийомів організації змісту, у тому числі пропаганди-
стських; 
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 вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних 
особливостей їхніх реципієнтів; це має сенс тільки тоді, коли 
відомо, що комунікатор достатньо чітко уявляє реципієнта; 

 вивчення через зміст повідомлень соціально-психологічних 
аспектів впливу комунікації на реципієнтів як представників 
різних мікро- і макрогруп, а також вивчення успішності спіл-
кування.  

Крім того, можна виділити види застосування контент-аналіза в 
допоміжних цілях; 

 для обробки й уточнення даних, отриманих іншими методами 
в соціально-психологічних дослідженнях;  

 спеціальне науковознавче застосування для вивчення науко-
вої літератури із соціальної психології. 

Таким чином, для вирішення соціально-психологічних завдань 
контент-аналіз може застосовуватися як чисто самостійний метод 
дослідження змісту повідомлення; у комплексі з іншими методами, 
тобто коли одночасно досліджують не тільки повідомлення, але й 
інші ланки комунікаційного ланцюга; як допоміжний метод обробки 
даних, отриманих іншими методами. 

Оціночна біполяризація як метод соціально-психологічної діа-
гностики. Біполярні виміри широко поширені в психологічних до-
слідженнях особистості, риси якої визначаються парними прикмет-
никами-антонімами (сильний – слабкий; працьовитий – ледачий, гар-
ний – поганий і т.д.). У практиці біполярних вимірів застосовуються 
опитувачі типу “полярних профілів” (М. Форверг), “семантичного 
диференціалу” (Ч.Осгуд), тести, що містять переліки біполярних фа-
кторів (Дж.Гілфорд, Р. Кеттелл, Г.Айзенк та ін.).  

Здатність особистості до біполярної оцінки свідчить про двосп-
рямованість її відносин: індивід відокремлює себе від навколишньо-
го світу за допомогою оцінки ступеня уподібнення себе оточуючим і, 
як наслідок, або протиставляє себе іншим (“Я”- “не Я”), або включає 
їх у систему свого внутрішнього спілкування (“Я” – “інші Я”). 

Спостереження показують, що практичні працівники, що мають 
справу з людьми (лікарі, учителі, керівники), базують свою діяль-
ність на припущенні, що й інші люди подібні до них, і тому нерідко 
приписують їм якості, якими володіють самі, заперечуючи риси, не 
властиві їм самим. 

Біполярна оцінка, таким чином, є способом установлення ступе-
ня подібності індивіда якостям тих “значимих інших”, що потрапля-
ють у його перцептуальну сферу. Порівняння себе з іншими за допо-
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могою біполярної оцінки виявляється основним механізмом соціаль-
ної перцепції. Оскільки оцінка інших виробляється не тільки на рівні 
реального, але й уявного спілкування, то ступінь усвідомлюваної 
подібності індивіда іншими виступає індикатором почуття тотожнос-
ті, тобто наявності в собі тих же рис, що він приписує іншим. Вирі-
шальну роль у цьому внутрішньоособистісному механізмі відіграють 
особливості самосвідомості індивіда (наше “Я”), до якого ми звертає-
мося як до еталону й орієнтиру для порівняння. Ця закономірність 
використовується психологами для вивчення рис особистості за тими 
оцінками або рисами, які вона приписує іншим. Сам же процес при-
писування оцінок (рис) одержав назву персоніфікації. 

Дослідження персоніфікації в організаційній діяльності показали, 
що спосіб, яким індивід підтримує необхідний рівень самототожності, 
виражається у ставленні (установках) до немалозначимих для нього 
осіб. Якісні ж відтінки свого ставлення індивід виявляє в оціночних 
судженнях, що класифікуються мисленням за схемою логічних дихо-
томій. Тому і виникає явище біполярної оцінки, ступінь якої можна 
виміряти кількісно і використовувати потім як діагностичний прийом. 

Перша спроба соціально-психологічної розробки й використання 
техніки оціночної біполяризації була здійснена Ф.Фідлером у його 
дослідженнях з оцінки ефективності керівників і лідерів у малих гру-
пах. Використовуючи ідею Ч.Осгуда про вимір прагматичного значен-
ня понять (“семантичний диференціал”) і техніку соціометричного 
вибору, Ф.Фідлер розробив опитувач для вимірювання ступеня подіб-
ності (схожості) самого себе (“Я”) зі своєю протилежністю (“не Я”). В 
основу виміру подібності була закладена оцінка схожості – індекс до-
пущеної подібності між протилежними образами (ASO – assumed 
similarity of opposites). Здійснене Ф.Фідлером дослідженя знаходилось 
в межах проблем соціальної перцепції і згодом одержало назву про-
блеми допущеної подібності (assumed similarity). Тому, кого випробо-
вували, пропонувалося відтворити по пам’яті образ якого-небудь інди-
віда, якого він добре знав (знає) і згоден вибрати його як співробітни-
ка, якому надає перевагу серед інших (MPC – most preferred co-
worker). Потім тому, кого випробовували, пропонували дати оцінку 
особистісних і ділових якостей реальної чи уявної особи за списком, 
що включає 16-20 пар прикметників-антонімів, на наприклад: 

 
Допомагає             Заважає  
 
Товаристський          Ворожий  
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Потім той, кого випробовували робив вибір і оцінював співробіт-
ника, якому менше всього надавав перевагу серед інших (LPC – least 
preferred co-worker) з числа сьогоднішніх чи раніше знайомих йому 
осіб. За допомогою спеціального коефіцієнта схожості профілей оці-
нок того, кому надається перевага (Д), здійснювалося порівняння. Оці-
нка, яку отримували, називалась оцінкою схожості – індексом ASO. 

За гіпотезою очікувалося, що, по-перше, ступінь, в якому випро-
бовуваний буде поляризувати оцінки цих двох співробітників, буде 
значним показником його подібності одному з них; по-друге, ефекти-
вні керівники будуть відрізнятися від неефективних за профілями 
схожості, а це дасть основу для практичних висновків з відбору кан-
дидатів на керівні посади. 

Аналогічні описи, методичні прийоми виміру оціночної біполя-
ризації були розроблені й використані в прикладних вітчизняних 
соціально-психологічних дослідженнях. 

Таким чином, вимір оцінючної біполяризації доводить факт дво-
спрямованості відносин індивіда як співучасника групи: 

 на завдання і справу групи; 
 на індивідів, їхні міжособистісні взаємовідносини. 
Практичним наслідком цих досліджень є можливість виявлення 

індивідів з різним рівнем соціально-психологічної сумісності за 
ступенем їхньої подібності у здібностях оцінювати інших індивідів і 
самих себе. Це важливо для комплектування груп, підбору керівни-
ків тощо. 

Інший підхід у використанні і розвитку техніки біполярної оцін-
ки як методу соціально-психологічної діагностики знаходиться в 
області системно-аналогового розгляду індивіда як інваріанта кон-
тактної групи. Цей підхід дозволяє провести деякі паралелі між со-
ціометричною технікою вимірів міжособистісних зв’язків у групах і 
технікою вимірів внутрішньоособистісних зв’язків між уявними, 
тобто в думці, партнерами спілкування. За аналогією з соціометрією 
техніку таких внутрішньоособистісних вимірів можна умовно на-
звати персонометрією. 

Тести. Тести, на думку деяких психологів (А.Л.Журавльов, 
В.А.Соснін, В.А.Хащенко), не є специфічним соціально-психологічним 
методом, однак вони широко застосовуються для психодіагностики: 

 особистісних потенціалів малої групи; 
 мотиваційних потенціалів особистості групи; 
 комунікативної компетентності; 
 групових і міжгрупових явищ; 
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 перцептивних особливостей особистості і групи; 
 управлінських потенціалів та етапів керівництва; 
 особистісної самореалізації; 
 соціальних установок; 
 особистісної і групової діяльнісної ефективності і т.д. 
 
 

Управлінсько-виховні методи 
 
Метод гри. Гра – це широке поняття, яке охоплює різні форми 

соціальної активності. Це складна і багатопланова діяльність, яка має 
велике значення для життя і розвитку суб’єкта цієї діяльності, а та-
кож представляє великий пізнавальний і практичний інтерес для різ-
номанітних областей науки, зокрема соціальної психології. 

Ігрова імітація – це завжди вільна ігрова активність людина як 
суб’єкта діяльності. Мотиви гри народжуються в самому суб’єкті, з 
його внутрішніх соціальних й куртульних потреб, а неі з яких-небудь 
біологічних або фізіологічних факторів. Людина здатна свідомо й 
вільно вільно вибирати між грою і не грою. 

Головна особливість гри, у порівнянні з іншими різновидами 
людської діяльності, полягає в тому, що взаємозв’язок суб’єкта й 
об’єкта діяльності носить умовний, символічний характер. Але ця 
умовність не зменшує значення ігрової діяльності. Існує також ще 
одна відмінність ігрової діяльності: гра завжди проводиться заради 
самого процесу, а не за ради досягнення якихось результатів. І мис-
лення індивіда з приводу ігрової діяльності має рефлекторну приро-
ду, тобто спрямоване не на мету, а не шляхи досягнення цієї мети. 

У сучасному науковому знанні можна вирізнити три основні точ-
ки зору на гру. 

Перша. Гра як ритуал, обряд, форма пристосувальної поведінки. 
Друга. Гра як культурний феномен, предмет філософського, ети-

чного, естетичного аналізу. 
Третя. Гра як природний метод і предмет вивчення. 
Історично склалося так, що в психології представлені всі точки 

зору на феномен гри. Проте можна вирізнити три основні позиції 
соціального психолога по відношенню до ігрової практики, його мо-
жливі ролі у грі: 

 по-перше, будь-який з існуючих видів гри може слугувати 
методом створення ситуації, у якій соціальний психолог ви-
вчає психологічні характеристики учасників ігрових процесів, 
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знайомиться з продуктами їх діяльності, виявляє закономірно-
сті, які його зацікавили; 

 по-друге, деякі з ігор можуть становити інтерес як об’єкт пси-
хологічного дослідження, іншими словами, об’єктом вивчан-
ня і моделювання стає сама ігрова діяльність; 

 по-третє, соціальний психолог може виступати як проектант і 
користувач ігор із професійною специфікою; він може вирі-
шувати практичні завдання діагностики, терапії, тренінгу. 

Такі ролі не є строго фіксованими. На практиці багато випадків, 
коли проектування, обґрунтування, використання гри і вивчення про-
водиться одним фахівцем. 

Розглядаючи всю сукупність видів ігрової діяльності людини, 
відзначають ігри, мета яких лежить у руслі ігрової діяльності й ігрова 
активність несе самодостатній характер і є для учасників цієї гри 
самоцінністю. Гра ведеться заради самої гри. Як правило, ці ігри 
умовні, з дуже жорсткими правилами. До них відноситься більшість 
спортивних ігор, а також культурно-інтелектуальні ігри. Це перший 
різновид гри.  

До другої групи входять ігри, призначення яких – тим чи іншим 
способом обслуговувати інші основні види людської діяльності: пра-
цю, навчання, спілкування. Це ігри ділові, рольові, операційні, 
управлінські, інструментальні, навчальні, дослідницькі, організацій-
но-діяльнісні ігри, різні варіанти ігрових методів навчання, тренінгу, 
ігрового проектування і т.п.  

Окремо можна виділити дитячі рольові ігри. З одного боку, це 
ігри приємні, самостійні, спонтанні, що відрізняє їх від першої групи 
ігор. З іншого – це ігри, котрі розвивають особистість і сприяють її 
соціальній адаптації. 

Соціально-психологічний тренінг (СПТ). Феномен соціально-
психологічного тренінгу – помітне явище в сучасній психологічній 
науці та практиці наукового забезпечення ефективності людської 
життєдіяльності. Не існує більш динамічного напряму в розвитку 
методології соціальної психології, який би користувався аналогічним 
успіхом, увагою та попитом як найширшого кола спеціалістів, так і 
всіх тих, хто просто цим цікавиться.  

Чим поясняються очевидна актуальність тренінгу як соціально-
психологічного феномену? 

Стрімкий потік змін, ріст напруги й екстремальності буття люди-
ни у змінному світі сприяє пошуку нових, більш активних методів 
навчання і соціалізації індивіда. Ось чому соціально-психологічний 
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тренінг (СПТ) як метод ідентифікації психологічно-педагогічної під-
готовки людей до ефективної діяльності привертає все більшу увагу 
не тільки спеціалістів. 

За останні роки як в нашій країні, так і за кордоном вийшло не-
мало робіт, присвячених теоретико-методологічним основам, техно-
логії і техніці СПТ.  

 
Теоретико-методологічні основи  

соціально-психологічного тренінгу (СПТ) 
 
Вперше практика СПТ бере свій початок після Другої світової 

війни в США. Вважається, що вона виокремилась із концепції групо-
вої терапії, розробленої Т.Бурроу в 20-ті роки. Він припустив, що 
емоційні порушення є наслідком невирішених проблем у сфері між-
особистісних стосунків і що можливість уникнути їх у групі набагато 
ефективніша. Основою для особистісної корекції виступає участь у 
груповій терапії, коли неадекватне уявлення учасника про себе, про 
стиля свого спілкування та взаємодії з іншими, відображене у сприй-
нятті членів групи, дозволяє побачити протиріччя у своєму ставленні 
до інших.  

У подальшому ідеї Т.Бурроу розвивалися як в теоретичному, так 
і в практичному аспектах, а область застосування значно розширила-
ся та знайшла практичне застосування в галузі навчання менеджерів, 
працівників бізнесу та промисловості з метою навчання технікам 
контакту з людьми. Форми роботи урізноманітнилися та отримали 
відповідну назву: “групи самоаналізу” (США), “групи зустрічей” у 
рамках гуманістичної психології , “Т-групи, чи групи лабораторного 
тренінгу “ в руслі школи групової динаміки. 

Серед основних цілей, які реалізуються, наприклад, в Т-групах, 
вітчизняний психолог Л.А. Петровська виділила:  

Вікове самовизначення учасників, пов’язане з інформацією від-
носно того, як інші сприймають поведінку кожного члена групи 
СПТ.  

Збільшення чутливості до характеру взаємостосунків у групі, 
поведінки інших, пов’язаної із сприйманням цілого ряду комунікати-
вних стимулів, що йдуть від інших. 

Розвиток навичок поводження з оточуючими на засадах партнер-
ства, а не авторитарності та ієрархії. 

Розвиток діагностичних вмінь у сфері міжособистісних стосунків. 
З усіх зарубіжних напрямків найбільш близькими за своїми цілями 
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до вітчизняних підходів є тренінг сенситивності. Сенситивність розу-
міється як здатність до чуттєвого реагування в міжособистісному спіл-
куванні. Специфіка цього виду тренінгу полягає в особливій спрямова-
ності на особистісні та міжособистісні проблеми, краще розуміння по-
винно дати поштовх до розвитку потенційних можливостей учасників 
СПТ. Ю.Н.Ємельянов, дослідивши практику тренінгу сенситивності, 
називає чотири взаємопов’язані елементи сенситивності: 

спостережлива сенситивність – здатність людини спостерігати 
(бачити та чути) іншого і при цьому запам’ятовувати, як він вигля-
дає, що говорить; 

теоретична сенситивність – здатність адекватно вибирати та при-
ймати теорії, що полегшує розуміння думок, почуттів, поведінки ін-
ших; 

номотетична сенситивність – здатність адекватно сприймати та 
розуміти типового представника тієї чи іншої соціальної групи і на 
основі цього прогнозувати поведінку інших; 

ідеографічна сенситивність – здатність розуміти індивідуаль-
ність, своєрідність, унікальність партнера по спілкуванню. 

Теоретичні розробки проблем СПТ у вітчизняній науці базують-
ся на випробуваній експериментальній базі. Свого часу ще В.А.Су-
хомлинський на практиці застосував навчальний та виховний ефект 
групи, тобто основну соціально-психологічну закономірність, викорис-
товувану в подальшому в усіх тренінгових групах. Всебічний аналіз 
його педагогічногої спадщини та її вплив на становлення практики СПТ 
був проведений Л.А.Петровською, що дозволило визначити основні ідеї 
проведення занять методом соціально-психологічного тренінгу: 

рівність позицій; 
визнання активної ролі в процесі пізнання;  
реалізація активності у вигляді самопізнання, самовираження та 

самовиховання; 
включення в процес взаємодії елементів дослідження “як важли-

вої умови возвеличення”.  
Таким чином, СПТ як форма групового навчання має всебічне 

обґрунтування та широку експериментальну базу. Він знаходить ши-
роке застосування в різних галузях людської практики, де успішність 
діяльності залежить від вміння спілкуватися з іншими. Чим відрізня-
ється СТП від традиційних форм навчання?  

Як відомо, традиційні форми навчання передбачають послідов-
ний рух: від накопичення інформації до формування відповідних їм 
знань, вмінь та навичок. Іншими словами, спочатку створюється пев-
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ний ідеальний образ, своєрідна віртуальна модель, а вже потім здійс-
нюється перехід до практики. При цьому в техніці навчання досить 
часто вибираються такі способи, коли знання отримуються в готово-
му вигляді, їх необхідно лише запам’ятати. В такому випадку можна 
говорити про споживацьку схему навчання, коли задіяні переважно 
мнемічні процеси (пам’ять). А мислення, мотивація та інші складові 
психіки не активізуються. Звідси знайоме усім явище – заучування. 

СПТ не виключає подачу знань у готовому вигляді. Однак головне в 
іншому: беручи участь у груповій взаємодії по вирішенню ситуативно-
рольових завдань, учасники тренінгу самі роблять для себе відкриття, 
які давно зафіксовані в соціально-психологічних теоріях. Такий спосіб 
отримання знань корінним чином відрізняється від традиційного. Для 
нього характерні: поєднання з практикою, осмисленість, особистісна 
зацікавленість та значимість, емоційне забарвлення. Окрім того, сам 
характер участі в тренінгу, спрямований на особистісну корекцію. Беру-
чи участь у груповій взаємодії, учасник усвідомлює себе як особистість 
через колег у групі, тобто діє принцип дзеркального відображення. 

Таким чином, СПТ як форма навчання передбачає отримання 
знань, як правило, не в готовому вигляді від викладача, а через влас-
не здобування за допомогою керівника групи. А це вже принципово 
інша основа особистісно-професійного розвитку, де переважають 
процеси мислення та переструктурування образу “Я”. 

Мета, завдання та принципи СПТ. Якщо питання стоїть про 
проведення власне СПТ, то його основна мета – підвищення компе-
тентності в сфері спілкування. 

Якщо ж СПТ пов’язаний із підготовкою до соціальної системи 
взаємодії, тобто спілкування, обумовленого специфікою професії, то 
мета його визначається виходячи із цієї специфіки. Головна мета 
конкретизується вирішенням наступних завдань: 

отримання знань у галузі психології особистості, групи, спілку-
вання; 

корекція, формування та розвиток установок, необхідних для 
успішного спілкування; 

розвиток здатності адекватно реагувати, сприймати та оцінювати 
себе й інших, а також взаємовідносини, які складаються між людьми; 

корекція та розвиток системи стосунків особистості. 
Ефективність занять в групах СПТ залежить від того, як будуть 

реалізуватися специфічні принципи.  
Принцип рівності позицій. По-перше, він означає перегляд 

стосунків між керівником групи та учасниками. В СПТ керівнику 
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занять відводиться роль не авторитета, а роль “каталізатора”, який 
сприяє розвитку мислення чи отримання нового знання. При цьому 
керівник сам виступає в ролі рівноправного учасника групи. По-
друге, рівність позицій передбачає партнерські стосунки усіх  
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членів групи, визнання цінності кожного, інтересів та прийняття один 
одного. Нарешті, принцип рівності діє тоді, коли кожен учасник тренінгу 
стає почергово ніби керівником, лідером конкретної ситуації спілкуван-
ня. 

Принцип активності. Полягає в обов’язковому включенні в заняття 
усіх без винятку учасників групи. Це обумовлено першим принципом, за 
яким кожному надається можливість продемонструвати себе, а свої дії та 
думки зробити предметом аналізу в групі. На цій основі здійснюється пере-
вірка адекватності дій та за необхідності їх корекція. 

Зміщення “центру тяжіння” з фігури керівника групи на учасників як 
умови активізації мотиваційно-потребової сфери особистості. Даний прин-
цип може бути виражений правилом “Будь активним – і ти пізнаєш себе!” 

Принцип зворотного зв’язку. Передбачає відкрите, аргументоване та 
конструктивне висловлювання всіх членів групи стосовно різних ситуацій, 
які виникають у процесі виконання завдань. 

Реалізація даного принципу дозволяє кожному учаснику СПТ сформу-
вати свій адекватний образ та образ іншого, створити умови для відповідної 
корекції. Це унікальна можливість “побачити себе очима інших”. Висловле-
на членами групи інформація стає основою для роздумів, що, в свою чергу, 
створює передумови для самокорекції існуючих навичок. 

Для реалізації принципу зворотного зв’язку слід дотримуватись певних 
умов: 

описовий характер зворотного зв’язку; 
конкретність висловлювань; 
висловлювання стосовно тих властивостей особистості, які реально мо-

жуть бути змінені.  
Керівник групи може встановити правила, за якими слід давати зворот-

ний зв’язок:  
говорити лаконічно; 
говорити конкретно; 
говорити про реальні відчуття; 
Правила прийому зворотного зв’язку: 
слухати уважно; 
робити запит для додаткової інформації. 
Принцип довірливого спілкування в групі. Він дозволяє створити еле-

мент довіри, почуття спільності та причетності. Від дотримання цього прин-
ципу залежить ефективність тренінгу в цілому. 

Принцип закритості групи полягає у збереженні учасниками тренінгу 
інформації один про одного, яка не повинна виноситися за межі групи. 

Комплексна реалізація перерахованих принципів групової роботи дозво-
ляє досягти вказаної мети СПТ. Однак самі по собі вони не дадуть бажаного 
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результату. Відповідні вимоги ставляться як до керівника такої групи, так і 
до загальної стратегії проведення занять. 

Серед основних умов, реалізація яких керівником сприяє ефективності 
занять, можна виділити наступні: 

відкритість керівника. Це здатність бути самим собою, а не лише бажан-
ня цього. Досягти цього можна, відмовившись від безособових суджень ти-
пу “переважно вважають”, “говорять” і т.д., замінивши їх на судження осо-
бистісної форми “я вважаю”, “я сумніваюсь”, що сприяє формуванню довір-
ливих стосунків. Відкритість керівника – ще не гарантія успіху, але важлива 
передумова для нього; 

здатність до децентрації. Це готовність та вміння ставитися до своєї 
позиції не як до істини та єдиної можливості. Це вміння координувати свою 
точку зору з учасниками СПТ; 

здатність бути партнером. Це одне із головних та визначних положень у 
психологічному портреті керівника, що передбачає відмову від менторсько-
го диктату та утвердження нового типу стосунків з членами групи: спільно-
го пошуку, принципового, але доброзичливого аналізу результатів роботи; 

утримуватися від категоричних “експертних” суджень, даючи можли-
вість висловитися самій групі; 

заперечення та зауваження слід висловлювати лише після уважного ви-
слуховування та розуміння членів групи. Ні в якому разі вони не повинні 
передувати розумінню; 

поєднувати планування в роботі з вмінням відступати від плану, відмовля-
ючись від заздалегідь продуманих тактичних варіантів, імпровізуючи по ходу 
заняття, реагуючи на певні групові зміни. 

Слід зауважити, що перерахованими умовами не вичерпується успішна 
організація СПТ. Його проведення – справа творча, в якій вказані умови 
можуть і змінюватися та доповнюватись іншими, в залежності від кількісно-
го та якісного складу учасників групи, досвіду керівника та інших умов. 

Таким чином, мета та завдання СПТ базуються на теоретико-
методологічних засадах і для досягнення бажаного результату орієнтовані 
на виконання. 

Подібний підхід не завжди узгоджується із традиційними уявленнями 
про технології навчання, вимагає від керівника нестереотипного мислення 
та нестандартних дій. Однак існуюча практика організацій СПТ підтвер-
джує ефективність даної форми та широко впроваджена. 

Базові методи, які застосовуються в СПТ 
 
Головна суттєва риса організації СПТ, як вже зазначалось, полягає у 

просуванні пізнання від практичних дій. Ця обставина визначає і специфі-
ку використання в тренінгу методів: акцент ставиться на активні методи, 
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Для того, щоб отримати максимальну користь від рольової гри, запропо-
новані ситуації повинні бути максимально наближеними до реального жит-
тя. Інструкція до рольової гри повинна детально описувати всі аспекти ситу-
ації. Разом з тим вона не повинна ставити жорстких умов, які б створювали 
перешкоди учасникам групи виразити своє ставлення до того, як потрібно 
діяти в даній ситуації. Завдання рольової гри – створення моделей поведін-
ки, характерних для повсякденного життя та для цілком реальних осіб. Слід 
підкреслити, що саме поведінка, а не вияв творчих здібностей та талантів 
учасників є основою для подальшої дискусії. Ті учасники групи, які не бе-
руть безпосередньої участі у розігруванні ситуації, беруть на себе функції 
спостерігачів. 

 
Поради та методики 
1.  Детальна розробка плану. 
Правильне проведення рольової гри приносить неоціненну користь уча-

сникам. Подібні вправи слід використовувати в середині тренінгових за-
нять, коли група здатна подолати опір, який характерний для початку трені-
нгу. 

2.  Використовувати рольові ігри слід коректно. 
Ефективність рольової гри обумовлена її життєвістю та новизною пере-

живань. Якщо використовувати рольові ігри без вагомих на те причин, їх 
ефект буде зведено нанівець. 

3.  Творчість – основа рольової гри. 
Тренінгові заняття краще будувати таким чином, щоб наступним елеме-

нтом після теоретичного матеріалу була рольова гра, яка на практиці закріп-
лює основні теоретичні принципи. 

Переваги рольових ігор 
1.  Отриманий досвід зберігається довгий час. 
“Навчання через дію” – один із найефективніших способів навчання та 

отримання досвіду. Власні переживання запам’ятовуються та зберігаються 
протягом тривалого часу. 

2.  Задоволення. 
У більшості випадків рольова гра передбачає порівняно безболісний та 

приємний спосіб отримання знань та навичок. 
3.  Розуміння того, як поводять себе інші. 
Рольова гра дає розуміння того, як відчувають себе інші люди, стикаю-

чись з певними ситуаціями. Це розуміння може стати цінним досвідом на-
вчання: може розвивати вміння оцінювати передумови поведінки інших. 

4. Безпечні умови. 
Рольова гра надає можливість учасникам засвоїти та закріпити різнома-

нітні моделі поведінки. Перевагою проведення рольових ігор в режимі тре-
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нінгового заняття слугує саме середовище. 
Недоліки рольових ігор  
1.  Штучність. 
Успішність рольової гри цілком залежить від умов проведення: якщо гру-

па відчує,що сценарій гри нереалістичний по своїй суті та не враховує дета-
лей практичної діяльності, цінність гри буде втрачена і її мета не буде досяг-
нута. 

2.  Легковажне ставлення зі сторони учасників. 
Якщо мета вправи не має ґрунтовних пояснень і зроблений акцент на ва-

жливості демонстрації поведінки (а не акторських здібностей), існує небезпе-
ка, що рольова гра буде сприйматись як забава. 

3.  Елемент ризику. 
Гра буде результативною тоді, коли група буде готова до її реалізації. 

Якщо члени групи боятимуться “втратити обличчя”, приймаючи участь в грі, 
емоційно не підготовлені, використання даного методу буде неефективним. 
Той факт, що виконання вправи контролюється, лише посилює напругу. Ро-
льову гру слід використовувати лише тоді, коли група справилась зі своєю 
тривожністю і відчуває, що її самооцінці ніщо не загрожує. 

Метод кейсів (проблемні ситуації) 
 
Опис 
Використання методу кейсів як засобів навчання в тренінгових заняттях 

стан достатньо популярним. У більшості випадків при його використанні 
учасникам надається можливість знайомства із набором обставин, в основі 
яких лежать реальні чи уявні ситуації. 

 
Підхід  
Існує три основних варіантизастосування методу кейсів: 
Діагностика проблеми. 
Діагностика однієї чи кількох проблем та напрацювання учасниками 

шляхів їх вирішення. 
Оцінка учасниками існуючих дій стосовно вирішення проблеми та її нас-

лідків. 
У кожному із наведених варіантів навчання відбувається через викладен-

ня інформації у вигляді проблеми чи серії проблем. Ця інформація може бути 
викладена у документальній формі – заздалегідь підготовлена форма або за 
допомогою вербальних та візуальних засобів (таких, як відео і/чи показ слай-
дів). В кінці вправи група представляє свої наробки, які можуть стати підґру-
нтям для дискусії.  

Поради та методи 
1.  Підбір матеріалу. 
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Матеріал повинен бути підібраний таким чином, щоб відображав проблеми, з 

якими учасники можуть зіштовхнутись в реальному житті. Він повинен налічува-
ти таку кількість інформації та деталей, щоб група в своєму розпорядженні мала 
усі необхідні дані, однак і не була перенавантажена. 

2.  Наявність альтернатив. 
Ситуація, навколо якої відбувається обговорення, повинна бути достатньо 

різноманітною і налічувати декілька елементів вирішення. Ні в якому разі вона 
не повинна однозначно трактованою. 

3.  Кількісний склад учасників. 
Ефективність застосування даного методу цілком залежить від кількості уча-

сників групи. Якщо група достатньо велика, є можливість використовувати декі-
лька варіантів проблемних ситуацій або використовувати елемент змагання, за-
пропонувавши учасникам кожної групи намагатись вирішити ситуацію раніше 
суперників. 

 
Переваги методу кейсів 
1.  Реалізм. 
Використання даного методу значною мірою доповнить теоретичні аспекти 

проблеми. 
2.  Зниження тиску. 
Метод кейсів дає унікальну можливість вивчити складні чи емоційно значущі 

питання в безпечній атмосфері тренінгу, а не в реальному житті, з реальними 
загрозами та ризиком у випадку невірного рішення. 

3.  Активна взаємодія.  
Комунікативна природа методу надає можливість швидкої, але достатньо 

важливої оцінки, обговорюваних питань та запропонованих рішень.  
 
Недоліки методу кейсів 
1.  Виникнення міфів. 
Здатність виявляти, аналізувати та прораховувати кожний крок, який набли-

зить вирішення проблеми, є одним із переваг методу кейсів та в той же час є од-
ним із його недоліків та обмежень. Навряд чи при зіткненні із аналогічною ситуа-
цією в реальному житті учасник зможе швидко пригадати отриманий досвід. Це 
слід пояснити групі, щоб уникнути можливих розчарувань в подальшому. 

2.  Відсутність висновків. 
Оскільки часові обмеження не дозволяють групі напрацювати об’єктивні 

шляхи вирішення та практичні рекомендації, це може спричинити загальне по-
чуття незадоволення. 

3.  Правдивість. 
Вправа повинна бути побудована таким чином, щоб учасники могли іденти-

фікувати себе із запропонованими проблемними ситуаціями та шляхами їх вирі-
шення. Підбір ситуацій повинен бути спрямований на відпрацювання таких еле-
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ментів поведінки в умовах таких установок та обмежень, які властиві реально-
сті. 

 
Мозковий штурм (брейнстормінг) 
 
Опис 
Мозковий штурм є найбільш вільною формою дискусії. Його головна фун-

кція – генерування ідей, але ні в якому разі не аналіз та обговорення запропо-
нованих учасниками рішень. 

 
Найкращий спосіб уникнути домінування одного чи кількох членів групи – 

встановити схему, коли учасники висловлюють свої думки по черзі. Ця проце-
дура може призвести до затримки процесу, зробивши його більш формалізова-
ним, однак це компенсується за рахунок включення в роботу усіх учасників. 

4.  Свобода асоціацій. 
Щоб отримати оптимальну кількість пропозицій, не слід накладати обме-

ження на процес висловлювань. Будь-яка ідея варта розгляду. 
5.  Запис усіх ідей. 
Письмове фіксування ідей та пропозицій надихає учасників на подальші 

роздуми. 
6.  Час для осмислення. 
Як тільки усі ідеї та пропозиції будуть висловлені, слід групі дати час для 

осмислення, аналізу та пошуку альтернативних підходів.  
 
Переваги мозкового штурму 
1.  Заохочення до креативного мислення. 
Мозковий штурм є одним із небагатьох способів генерації ідей з викорис-

танням структурованої процедури. Адже саме існування правил брейнстормін-
гу слугує причиною його високої ефективності. 

2.  Вихід за межі стандартного мислення. 
В процесі колективної роботи зменшується шанс обминути продуктивну 

ідею. 
3.  Простота. 
Мозковий штурм – це метод, який легко зрозуміти та застосовувати. Він не 

вимагає високотехнологічного обладнання чи довготривалої підготовки. Одно-
часно його результати можна швидко оцінити. 

 
Недоліки мозкового штурму 
Висока ступінь залучення учасників. Брейнстормінг спрацює лише тоді, 

коли учасники спроможні висловити пропозиції, які стануть доробком усієї 
групи. 



62 Козляковський П.А. 

2.  Неповнота процесу. 
Реальні переваги ідей та пропозицій, які учасники висловлюють в ході моз-

кового штурму, можуть бути оцінені лише за межами навчальної аудиторії. 
Дискусія 
 
Опис 
Вільний вербальний обмін знаннями, ідеями чи думками між тренером та 

учасниками групи. 
Підхід 
Дискусія як метод тренінгу, має тенденцію обмежуватись одним питанням 

чи темою, та будується в певній послідовності. Дискусія у багатьох випадках 
зачіпає емоційну сферу учасників групи, однак вона не повинна перетворюва-
тись у гарячу суперечку. Важливим елементом дискусії є демонстрація своїх 
поглядів на те чи інше питання, повністю виключається в ході дискусії можли-
вість перебивати одне одного: говорить один – решта слухають. 

 
Поради та методи  
Розподіл часу та підготовка, оскільки наявність системного підходу суттєво 

відрізняє дискусію від простої бесіди, незмінним правилом є виділення достат-
нього часу для обговорення. Часові рамки повинні обговорюватись до початку 
дискусії. Це гарантує жвавість проходження процесу та досягнення необхідних 
висновків. 

2.  Планування. 
Неможливо заздалегідь запланувати усі аспекти дискусії, але можна підго-

тувати приблизний ескіз теми. Він повинен: 
знайомити з темою; 
встановлювати межі дискусії;  
демонструвати мету дискусії; 
налічувати ряд основних питань, які контролюють хід дискусії та забезпечу-

ють її спрямованість і стимуляцію у випадку, коли активність учасників буде 
згасати. 

3.  Створення відповідного середовища. 
Найкраще дискусія проходить у дружній атмосфері, вільній від обмежень. 
4.  Функції тренера. 
Роль тренера при проведенні дискусії найбільш наближена до ролі посеред-

ника. Він слідкує за активністю учасників. У кінці дискусії він узагальнює осно-
вні пункти, висловлені групою, та підсумовує усі досягнуті висновки. 

 
Переваги дискусії 
1.  Демонстрація розуміння.  
Дискусія забезпечує умови, згідно яких досягається розуміння теми, яка обгово-

рюється. Вона надає учасникам можливість перевірити свої судження і установки, 
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стосовно винесених на обговорення питань. 
2.  Активна передача знань. 
У випадках, якщо обговорюваний матеріал йде в розріз з основними установками 

окремих учасників групи, виникають неоднозначні трактування тієї чи іншої теми: 
дискусія – найкращий шлях передачі знань. 

3.  Активна взаємодія. 
При правильній організації та дотриманні правил проведення потенційно дис-

кусія передбачає високий рівень залучення учасників. 
 
Недоліки дискусії 
1.  Відхилення від теми.  
Найбільша небезпека, яка криється під час застосування даного методу, – це 

відхилення від задекларованої теми. Утримувати групи в необхідному руслі дозво-
лить періодичне повторення предмета, теми та мети дискусії. 

2.  Сильна залежність від групи. 
Якість дискусії в значній мірі визначається глибиною знань, і досвіду учасни-

ків. Саме тому, слід при підборі учасників тренінгу слід враховувати рівень здіб-
ностей, знань та досвіду. 

Протягом усього СПТ для підтримки на належному рівні працездатності учас-
ників доречно використовувати вправи, спрямовані на: 

а) розслаблення, заспокоєння після активної фази роботи; 
б) підвищення працездатності як на початковому етапі кожного заняття, так і з 

метою переключення; 
в) попередню підготовку до основної частини заняття. Представлені методи 

дозволяють вирішити три завдання: 
1) створити умови для формування в учасників важливих норм поведінки і 

спілкування; 
2) сформувати вміння розуміти, відчувати інших людей та використовувати 

знання про індивідуальні особливості; 
3) створювати нове бачення використання знань про способи та форми взаємо-

дії з іншими. 
 
Технологія проведення СПТ 
Головною вихідною позицією для розробки технології є перехід зовнішньої 

діяльності на дослідження внутрішньої діяльності, яка забезпечує внутрішню, але 
не усвідомлюється. 

Таким чином, технологія СПТ – це відповідні процедури, які реалізуються 
керівником заняття та спрямовані на об’єктивізацію мислительних процесів учас-
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ників. 
У технології проведення СПТ можна виділити два взаємозалежних аспекти: 
1. Технологія перетворення групи в певну спільність людей, здатних здійс-

нювати пізнавальну діяльність. 
2. Технологія управління пізнавальною діяльністю групи по формуванню 

знань, вмінь та навичок спілкування. 
Розвиток групи в ході СПТ характеризується якісними змінами її психологі-

чних характеристик, які визначають фази розвитку групи. Користуючись класи-
фікацією Г.А.Ковальова [5], проаналізуємо діяльність керівника СПТ за фазами 
розвитку групи. 

Настановча фаза. Починається з першого спілкування керівника з членами 
групи. В ході першої зустрічі узагальнюються програма, план, мета, завдання, 
що стоять перед учасниками, процедурні та методичні аспекти. Головне завдан-
ня, яке вирішується на цій фазі, – зацікавити членів групи, створити атмосферу 
інтриги та очікування чогось нового, несподіваного. Під час занять важливо 
підтримувати її, не давати шансу для виникнення почуття розчарування. 

Фаза орієнтації. Суть цієї фази полягає в тому, що у членів групи починає 
здійснюватись орієнтація у стосунках з іншими, в тому числі і з керівником, а 
також в змісті заданої форми групової діяльності. 

У членів групи орієнтація проявляється в ставленні до існуючих стереотипів 
(очікування при відповіді, страх брати відповідальність на себе та ін.) як з коле-
гами, так і з керівником. Дана фаза здійснює перехід від продекларованих на 
першій фазі правил до реального їх дотримання та активізації групової роботи. 
З точки зору психології – це подолання індивідуальних та групових бар’єрів 
взаємодії як членів групи один з одним, так і всієї групи з керівником. 

Головна мета даної фази – розкутість членів групи, доброзичливе ставлення 
та довіра один до одного. 

Фаза конфронтації. Дана фаза відрізняється від попередніх тим, що обач-
ливість та обережність, з якою члени групи вступили на першу фазу, поступа-
ється місцем різкій активності. В цей період група умовно ділиться на 2 части-
ни: тих, хто сприйняв установки керівника, а найголовніше – зміст занять, і тих, 
хто ще не розібрався, не знайшов відповіді на питання “Для чого це потрібно?” 

У результаті виникають протиріччя, які вирішуються зовні між першими та 
другими. Накопичення незадоволеності останніх виражається в зворотному 
зв’язку, стимулюючи більш відкриту позицію як одних так і інших. 

На даній фазі керівнику слід проявити терпіння в ставленні до агресивності 
окремих членів, різкості їх висловлювань. Навпаки, розуміння та доброзичли-
вість стимулюють відвертість і в кінцевому рахунку знімають протиріччя. В 
цілому ж фаза конфронтації є закономірною та важливою на шляху групового 
розвитку, оскільки вона виступає перевіркою на достовірність принципів пра-
вил організації СИТ і, окрім того, актуалізує особистісний потенціал учасників. 
І якщо члени групи відчувають потребу в самореалізації на заняттях – керівнику 
вдалося включити їх в роботу, стимулювати їх до діяльності. Іншими словами, 
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це момент переходу від стереотипної рольової поведінки до природної. 
Вищевикладене зорієнтоване на змістовний елемент діяльності керівника: спо-

стереження та контроль за динамікою відносин в групі. За таких умов діяльність 
керівника переслідує ряд завдань: 

формування групи з колективістськими рисами; 
орієнтування учасників в проблемі, яка повинна стати предметом групового 

дослідження; 
формування навичок та вмінь аналізу міжособистісного спілкування. 
Фаза структурування та інтеграції. Характерною ознакою цієї фази е втра-

та керівником значення взірця, коли учасники постійно орієнтуються на нього, 
апелюють до нього, очікують підказки. Тепер група засвоює способи навчально-
пізнавальної діяльності, характерної для СПТ. Тому увага керівника значно більше 
приділяється тепер змісту навчально-пізнавальної діяльності групи. 

Ознакою групової характеристики на цій фазі служить своєрідне “ми-
почуття”. Його основою є: по-перше, напрацьовані в ході занять власні норми від-
носин (порядок обговорення проблеми, спілкування, способи надання психологіч-
ної підтримки); по-друге, групові цінності у вигляді сформованих в ході занять та 
зафіксованих закономірностей взаємодії в різних ситуаціях, наприклад, в атмосфе-
рі довіри та доброзичливості; по-третє, безоціночне сприймання, коли на зміну 
тривозі та страху, характерних для фази орієнтації та конфронтації, приходить 
впевненість в собі, емоційна стабільність та позитивний зворотний зв’язок. 

Фаза референтних. Референтність стосунків – це значимі для особистості 
еталонні стосунки, їх основа – вищий рівень інтеграції членів групи, коли кожен 
стає значимою персоною для решти. 

Ознаки референтності в групі: високий рівень взаєморозуміння, установка на 
співробітництво і надання взаємної допомоги. 

При наявності даних ознак акцент на заняттях переводиться з власне групових 
процесів на зміст навчального матеріалу, на реалізацію мети навчання. 

Разом з тим з’являється й нове завдання – формування у кожного учасника 
почуття автономності, самодостатності, віри у власні сили. 

Таким чином, технологія СПТ визначається діяльністю керівника занять, а їх 
успішність в багатьох випадках залежить від готовності і вміння бачити, оцінюва-
ти та управляти соціально-психологічними процесами в групі, на фоні яких реалі-
зується кінцева мета.  


