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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Психологічні аспекти групової динаміки»
складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: 
теоретичні та прикладні аспекти  функціонування малих груп

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:
1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження та розвитку малої групи.
2. Процес групового функціонування

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:
сформувати  у  студентів  уявлення  про  основні  теоретичні  та  прикладні

аспекти  групового функціонування, навички практичної роботи з групою.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
-  дати  уявлення  про  теоретико-методологічні  та  історичні  аспекти

дослідження малої групи;  основні соціально-психологічні процеси групового
функціонування;  генезіс  та  розвиток  малої  групи;  соціально-психологічні
характеристики сформованої  малої  групи;  процес  групового функціонування;
психологічний  супровод  роботи  групи.,  та  сформувати  навички  практичної
роботи з групою.

1.3. Кількість кредитів 5

1.4. Загальна кількість годин 150

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

1-й 1-й
Лекції

32 год. 10 од.
Практичні, семінарські заняття

16 год. 6 год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

102 год. 134 год.
Індивідуальні завдання 

год.
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1.6. Заплановані результати навчання
 Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  (освітньо-наукової)  програми,

студенти мають досягти таких результатів навчання:
студент повинен знати:

- методологічні засади вивчення малих груп;
- історію розвитку уявлень про малу групу;
- основні напрямки розвитку уявлень про малу групу;
- етапи та механізми розвитку малої групи;
- характеристики сформованої малої групи;
- феномени групового функціонування;
- засоби психологічного впливу на групу та особистість; 
- засади проведення тренінгу розвитку групи;

студент повинен вміти:
- орієнтуватися у науковій літературі з проблем групової динаміки;
- планувати та проводити психологічні дослідження малої групи;
- ідентифікувати  та  аналізувати  проблеми,  що  виникають  у  процесі

групового функціонування;
- організовувати  та  супроводжувати  процес  групового  розвитку  та

функціонування;
- проводити тренінг розвитку групи;
- використовувати основні методи психологічного впливу в групі.

студент повинен володіти навичками:
- планування та проведення досліджень малої групи;
- аналізу психологічної структури групи;
- організації процесу групового функціонування;
- проведення тренінгової роботи з малими групами;
- використання методів психологічного впливу в групі.

Компетентності:
- високий рівень узагальнення, систематизації, класифікації  психологічних

явищ, пов’язаних з функціонуванням малих груп;
- використання навчальної та наукової літератури з  психології малих груп;
-   планування  та  проведення  соціально-психологічних  досліджень  малої

групи;
- передбачення проявів поведінки особистості в групі;
- визначення  найбільш  ефективних  засобів  психологічного  впливу  на

аудиторію;
- вивчення  психологічних  особливостей  різних  соціальних  груп  та

об’єднань;
- використання  у  практиці  психологічних  технологій  та  методів

психологічного дослідження малих груп;
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- проведення  спостереження  за  психологічним  станом  окремих  груп  та
верств населення;

- визначення особливостей стосунків між соціальними спільнотами;
- проведення тренінгової роботи з малими групами;
- здійснення психологічного супроводження діяльності малих груп.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ  1.  Теоретико-методологічні  аспекти  дослідження  та  розвитку
малої групи.

Тема 1.  Мала група як об’єкт соціально-психологічного дослідження.
Поняття,  класифікація,  функції  та  характеристики   малої  групи.

Фундаментальні проблеми вивчення малих груп.
Тема 2 . Історичні аспекти дослідження малої групи. 
Історія соціально-психологічних досліджень малої групи. Сучасні підходи

до вивчення малої групи у закордонній психології. Сучасні підходи до вивчення
малої групи у вітчизняній психології.

Тема 3. Феноменологія групового функціонування.
Основні  соціально-психологічні  феномени   групової  взаємодії:

психологічний вплив, соціальна фасилітація та соціальна інгибіція,  соціальне
розслаблення,  деіндивідуалізація,  екстремалізація,  конформізм,  вплив
меншості,  підкорення  авторитету.  Методи  ідентифікування  та  засоби
протистояння психологічному впливу в групі.

Тема 4. Генезіс та розвиток малої групи.
Детермінанти  виникнення  малої  групи.   Моделі  групоутворення:

стратометрична  концепція  А.В.Петровського,  параметричний  підхід
Л.І.Уманського, двохфакторний підхід Б.Такмена. 

Тема 5. Етапи розвитку малої групи. 
Етапи  розвиток  групи  у  сфері  міжособистісної  активності.   Утворення

рольової структури групи.  Етапи розвитку групи у сфері ділової активності. 
Тема 6. Механізми групової динаміки.
Поняття групової динаміки. Механізми розвитку малої групи: розв’язання

групових протиріч; «ідіосинкразичний кредит»; психологічний обмін.
Розділ 2. Процес групового функціонування.
Тема 7. Соціально-психологічні характеристики сформованої малої групи.

Структурні характеристики малої групи.
Структурні виміри групи: формально-статусний вимір групової структури;

соціометричний  вимір;  комунікативний  вимір;  позиції  соціальної  влади;
лідерство як вимір групової стуктури. Статичні  та динамічні моделі групової
структури.

Тема 8. Групові норми як характеристика сформованої малої групи.
Поняття,  види  та  функції  групових  норм.  Особливості  формування

групових  норм.  Підходи  до  вивчення  групових  норм.  Нормативна  поведінка
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групової  більшості.  Нормативна  поведінка  групової  меншості.  Наслідки
відхилення від групових норм.

Тема 9. Групова згуртованість як характеристика сформованої малої групи.
Поняття  згуртованості.  Основні  напрямки  дослідження  групової

згуртованості:  згуртованість  як  міжособистісна  атракція,  згуртованість  як
результат мотивації групового членства, згуртованість як ціннісно-орієнтаційна
єдність.   Способи  підвищення  згуртованості  в  групі;   наслідки  росту
згуртованості в групі. Згуртованість та сумісність.

Тема 10. Лідерство та керівництво в малій групі.
Поняття  про  лідерство  та  керівництво.  Теорії  походження  лідерства  і

керівництва. Стилі лідерства та керівництва.
Тема 11. Харизматичне лідерство.
Поняття  харизми.  Підходи  до  визначення  характеристик  харизматичного

лідера. Загальна та специфічна концепції харизматичного лідерства.
Тема 12.  Групове рішення та групова ефективність. 
Індивідуальні та групові рішення. Види групових завдань. Етапи прийняття

рішень.  Аналіз  якості  групових  рішень.  Групові  деформації. Групова
ефективність. Критерії групової ефективності.

Тема 13. Особистість у груповому процесі. 
Статус особистості як показник становища у групі. Позиція як інтегральна

система вибіркових відносин особистості.  Установка як центральний елемент
позиції. Роль як реалізація статусу і позиції особистості в групі.

Тема 14. Психологічний вплив в групі.
Поняття  психологічного  впливу,  його  відмінності  від  соціального  та

фізичного впливу. Види психологічного впливу. Засоби психологічного впливу.
Механізми  психологічного  впливу.  Критерії  цивілізованого  впливу.  Засоби
протистояння нецивілізованому психологічному впливу.

Тема 15. Міжособистісний вплив та соціальна влада в групі.
Визначення понять. Залежність та влада. Психологічні аспекти соціальної

влади.  Класифікація  видів  соціальної  влади:  влада  винагороди,  влада
примушування, влада експертна, влада інформаційна, влада референтна, влада
легітимна (взаємності та справедливості). Ефекти влади.

Тема 16. Психологічний супровод роботи групи.
Ідентифікування  та  аналіз  проблем  членів  групи  у  міжособистісній  та

професійній  сферах.  Особливості  консультування  в  сфері  рішення  групових
проблем. Профілактичні та освітянські заходи у роботі з групою. 

3. Структура навчальної дисципліни
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Назви модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усьог
о 

у тому числі Усь
ого 

у тому числі
л п л

а
б

і
н
д

ср л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 13

Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження та розвитку малої групи.
Тема 1.  Мала група

як  об’єкт  соціально-
психологічного
дослідження.

10 2 1 7 8 1 7
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Тема 2. Історичні аспекти
дослідження малої групи.

10 2 1 7 8 1 7

Тема 3. Феноменологія 
групового 
функціонування.

10 2 1 7 10 1 9

Тема  4. Генезіс  та
розвиток малої групи.

10 2 1 7 10 1 9

Тема  5. Етапи  розвитку
малої групи. 

10 2 1 7 10 1 2 7

Тема  6.  Механізми
групової динаміки.

10 2 1 7 10 1 9

Разом за розділом 1 60 12 6 42 56 6 2 48
Розділ2. Процес групового функціонування.

Тема  7.  Соціально-
психологічні
характеристики
сформованої малої групи.
Структурні
характеристики  малої
групи.

9 2 1
6

10 1 9

Тема 8. Групові норми як 
характеристика 
сформованої малої групи.

9 2 1 6 8 1 7

Тема  9. Групова
згуртованість  як
характеристика
сформованої малої групи.

9 2 1 6 8 8

Тема  10. Лідерство  та
керівництво  в  малій
групі.

9 2 1 6 10 1 9

Тема  11. Харизматичне
лідерство.

9 2 1 6 10 1 9

Тема  12.  Групове
рішення  та  групова
ефективність. 

9 2 1 6 10 1 9

Тема  13. Особистість  у
груповому процесі.

9 2 1 6 10 10

Тема  14.  Психологічний
вплив в групі.

9 2 1 6 10 1 9

Тема  15.
Міжособистісний  вплив
та  соціальна  влада  в
групі.

9 2 1 6 10 1 9

Тема  16. Психологічний
супровод роботи групи.

9 2 1 6 8 1 7

Разом за розділом 2 90 20 10 60 94 4 4 86
Усього годин 150 32 16 102 150 10 6 134

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин
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1 Етапи створення команди. Діагностичний етап. 2
2 Етапи розвитку команди. 4
3 Технологія ефективного вирішення проблем в групі. 2
4 Харизматичне лідерство. 2
5 Психологічний вплив в групі. 2
6 Психологічний супровод роботи групи. 2
7 Групові норми 2

Разом 16

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми
Кількість

годин
Форма

контролю
1 Аналіз группового разподілу по Шиндлеру 60 Звіт 

2. Підготовка  до  підсумкового  семестрового
контролю

        42 Звіт 

Разом         102 іспит

Завдання  та вимоги до практичних занять та самостійної роботи
студентів.

Під час практичних занять  реалізується  соціально-психологічний
підхід до процесу групоутворення, що передбачає проходження групою 5-
ти етапів: 
- знайомство, засвоєння норм і звичаїв, формування початкового статусу;
- входження в реальну ситуацію, накопичення труднощів і проблем, перша
криза у відносинах; 
-  встановлення  норм,  правил  роботи  та  взаємодії,  завершення
адаптаційного періоду; 
-  активний  і  плідний  період  діяльності  групи.  Важливо  максимально
використовувати груповий потенціал, але попереджати розвиток звикання
і втоми.
 - Звикання, втома, вихід. 

Завдання:  

1.  Створити  тренінгову  програму  розвитку  команди.  Для  кожної  стадії
розвитку  групи  підібрати  1  (одну)  вправу,  яка  найбільшою  мірою
розкриває  особливості  даного  етапу  розвитку  групи  та  сприяє
подальшому  ефективному  функціонуванню  групи.  Кожна  вправа
описується за наступною схемою:
 - мета вправи (повинна відповідати етапу розвитку групи); 
- опис вправи; 
- інструкція учасникам; 

9



-  Питання  для  обговорення  (2-3  питання  відповідно  до  мети  і  етапу
розвитку групи). 
-  Аналіз  вправи  (які  характеристики  цієї  вправи,  на  Вашу  думку,
дозволяють досягти поставленої Вами мета; як ця вправа може вплинути
на  інтелектуальну  та  емоційну  активність  членів  групи;  яким чином її
результати можуть бути використані в подальшій професійній діяльності).
Максимальна  оцінка  за  кожну  вправу  -  5  балів  (робота  проводиться
індивідуально) (5х5 = 25баллов)
2. Провести практичне заняття в групі - 10 балів. (Робота в парах).
3.  Підібрати  та  проаналізувати  відеоматеріали,  що  демонструють
особливості групового функціонування (феномени, структуру, динаміку)
(робота в малих групах по 5-6 осіб) -25 балів. 
Максимальна кількість балів за роботу в семестрі - 60.

6. Індивідуальні завдання

7. Методи контролю
Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного,  модульного та

підсумкового  контролю  за  якістю  отриманих  студентами  знань.   Поточний
контроль  здійснюється  шляхом   оцінювання  роботи  студентів  під  час
практичних  занять  та  за  результатами  виконання  самостійних  робіт.
Модульний контроль – під час захисту студентами теоретичних та практичних
робіт, що виконувались самостійно.                                    

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для екзамену
Поточне тестування та самостійна робота Разом Екзамен Сума

Розділ 1 Розділ 2

60 40 100
Т1 Т2 Т

3
Т
4

Т
5

Т
6

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
Т16

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4    4    4   4   
4 

Т1, Т2 ... Т16 – теми розділів.
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Критерії оцінювання з дисципліни "Психологічні аспекти групової
динаміки"

Поточний контроль здійснюється шляхом  оцінювання роботи студентів під
час  практичних  занять  та  за  результатами  виконання  самостійних  робіт.
Оцінювання практичної  роботи ґрунтується  на  якості  самої  роботи  та  на  її
відпрацюванні  в  групі.   Проведення  роботи  включає  в  себе  опрацювання
вправи  та  обговорення  роботи  в  групі.  При  цьому  інші   члени  групи
виступають у якості експертів.  Максимальна оцінка за кожну роботу 5 балів
(5х5=25  балів),  за  проведення  практичного  заняття  –5  балів.    Мінімальна
кількість балів, що необхідна для зарахування  розділу –15 балів.     

Студент   допускається до підсумкового семестрового контролю  за умови
зарахування всіх розділів. Підсумковий семестровий контроль складається з 2-
х блоків завдань. Перший блок – тестові завдання (28 завдань), що мають різну
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спрямованість:  відтворення  знань  та  ідентифікація  проблем.  Кожне  тестове
завдання  оцінюється  1  балом.  Другий  блок  –  два  відкритих  завдання,  що
спрямовані на ситуаційний аналіз проблем, що виникають у роботі групи та на
використання набутих знань при вирішенні практичних завдань. Максимальна
кількість балів завдання – 6. 

5-6 балів отримує студент, який
- повністю розкрив зміст поставленого завдання або проблеми;
- чітко розуміє зміст і вільно володіє спеціальною термінологією;
- грамотно ілюструє відповідь прикладами;
- послідовно і логічно викладає матеріал.
3-4 бали отримує студент, який   
- зміст питання викладає частково, не завжди послідовно;
- відповідь не повна, але суть питання в цілому розкрита;
- є помилки у використанні термінології.
1-2 бали отримує студент, який
- не розуміє змісту поставленого завдання або проблеми;
- не володіє спеціальною термінологією;
-  відсутні висновки та узагальнення.          

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано
80-89

добре 
70-79
60-69

задовільно 
50-59
1-49 незадовільно не зараховано

Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю.
1 Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю.
1. Поняття малої групи. 
2. Класифікація малих груп.
3. Підходи до вивчення малої групи.
4.  Основні характеристики малої групи.
5. Розвиток малої групи за Уманським.
6. Характеристики колективу.
7. Дійова  групова емоційна ідентифікація за А.В. Петровським.
8. Опосередкованість стосунків членів малої групи діяльністю (Уманський,
Петровський).
9.Основні ідеї груп-аналізу за Фулксом.
10. Структура групового процесу за Фулксом.
11.  Рольові позиції в малої групі за Шиндлером.
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12. Двомірні моделі розвитку малої групи.
13. Механізми групової динаміки.
14. Соціально-психологічні характеристики сформованої малої групи.
15. Структурні характеристики малої групи.
16. Формально-статусний вимір групи.
19. Соціометричний вимір групи.
17. Моделі комунікативних мереж у групі.
18. Лідерство як структурна характеристика малої групи.
19. Лідерство та керівництво у групі.
20. Характеристика харизматичного лідерству.
21. Ситуативне лідерство.
22. Феномени групового тиску.
23. Дослідження групового тиску.
24.  Методи  дослідження    групової  динаміки:  «Груповий  малюнок»,
«Психоскульптура».
25. Відмінності понять “ фасилітація” та “лідерство”.
26. Типи лідерства.
27. Емоційне лідерство.
28. Ознаки емоційного лідеру.
29. Міжособистісне сприйняття в груповому процесі.
30. Феномени, що виникають у процесі групової взаємодії.
31. Конформізм та нонконформізм
32.  Види та особливості психологічного впливу.
33. Теорії лідерству.

9. Рекомендована література
Основнв література

1. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. МГУ, 1983.
2. Берн Э. Лидер и группа. Екатеринбург, 2000.
3. Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат

коллектива и личность. М.,  1983.
4. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.,1999.
5. Десев Л. Психология малых групп. М., 1979.
6. Донцов А.И. Психология коллектива. МГУ, 1979.
7. Зимбардо Ф., Ляйппе М., Социальное влияние. СПб, 2000.
8. Зинкевич-Евстигнеева  Т.,  Фролов  Д.,  Грабенко Т. Технология  создания

команды. СПб,2002
9. Кроник А.А. Межличностное оценивание в малых группах. Киев, 1982.
10.Кричевский Р.А., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы.

МГУ, 2009.
11.Кричевский Р.А. Если вы руководитель… М., 1992.
12.Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. МГУ, 1990.
13.Коломенский Я.Л.  Психология  взаимоотношений в малых группах.  М.,

1976.
14.Келли Г., Армстронг Р. Тренинг принятия решений. СПб, 2001.
15.Обозов Н.Н. психология делового общения. СПб, 1993.
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16. Петрова Н. Тренинг для победителя. СПб, 2002.
17.Роббер М.-А., Тильман Ф. психология индивида и группы. М., 1988.
18.Майерс Д. Социальная психология. СПб, 1998.
19.Чалдини Р. Психология влияния СПб, 1998.
20.Фопель К. Создание команды. М., 2002.

Допоміжна література

1. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. М., 2000.
2. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. М., 1990.
3. Дизель П.М., Мак-Кинли Риньян У. Поведение человека в организации. 
    М.,1993.
4. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ 
    управленческих функций. М., 1996.
5.Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: 

преобразующее  Лидерство. М., 1997.
6. Перлаки И. Нововведения в организациях. М.,1980.
7. Роджерс Э. Коммуникация в организациях. М., 1980.
8. Санталайнен Т., Водтилайнен Э., Порення Т., Ниссинен Й. Управление по 
    результатам. М., 1988.
9. Семечкин Н.И. Психология малых групп: учебное пособие, 2004.
10. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и
упражнения. М., 2006.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше
методичне забезпечення

1.   Навчально-методичний комплекс з курсу.
2.  Навроцький  О.І.,  Поліванова  О.Є.  Загальна  психологія:  навчально-
методичний   посібник. Х., 2008.
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