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Практичне заняття №5,6 

Тема. Особистість у сфері соціальних відносин. 

 Питання: 

 1. Розвиток особистості у змінному соціальному оточенні. Особистість як 

предмет дослідження соціології і психології.  

2. Проблематика особистості у соціальній психології.  

3. Феномен соціалізації індивіда: поняття, зміст, стадії. 

 4. Соціально-психологічна структура особистості, підходи і концепції.  

5. Соціально-психологічні засоби збереження психічного здоров’я особистості.  

Ключові поняття: особистість, індивід, суб’єкт, індивідуальність, психіка, 

атракція, соціальне середовище, адаптація, індивідуалізація, інтеграція, 

онтогенез, філогенез, соціальний тип, соціальна типологія особистості, 

соціалізація, центрування, спілкування, самосвідомість, інститути соціалізації, 

соціально-психологічна структура особистості, субординація, координація, 

здоровий спосіб життя, психотерапія.  

Практичне заняття №6.  

Тема. Особистість у структурі групових взаємовідносин.  
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Питання:  

1. Соціальна установка і диспозиційна регуляція поведінки особистості.  

2. Статус і позиція особистості в групі. 

 3. Соціальна роль як спосіб реалізації статусу і позиції особистості.  

4. Особистість як суб’єкт взаємодії і спілкування. Соціально-психологічні 

якості особистості. 

 5. Соціально-культурні зміни і напрями розвитку особистості. 

 6. Перспектива дослідження особистості в соціальній психології.  

Ключові поняття: аттитюд, функції аттитюда, структура аттитюда, внутрішня 

позиція особистості, диспозиційна концепція регуляції соціальної поведінки 

особистості, статус, позиція, знеособлена ситуація, особистий контакт, 

безпосередня взаємодія, соціальна роль, структура ролі, механізми 

перцептивного захисту, ефект “очікування”.  

Практичне заняття №7. 

 Тема. Я-концепція та особиста визначеність людини у соціумі.  

Питання:  

1. Поняття про Я-концепцію особи та її становлення у системі соціальних 

взаємовідносин.  

2. Я-концепція повноцінно-функціональної особистості. 

 3. Самоефективність, самооцінка і схильність на користь свого Я у контексті 

соціальних взаємостосунків.  

4. Поняття особистої визначеності, соціальний статус і спадкоємні засади 

розвитку власного Я. 

 5. Я-концепція як персоніфікація соціальної поведінки та соціальна матриця 

ідентифікації особистості в соціумі. Значення Я-концепції у житті людини.  

Ключові поняття: Я-концепція, структура Я-концепції, Я-усвідомлюване, Я як 

об’єкт, Я-концепція як сукупність установок “на себе”, когнітивна, оцінкова та 

поведінкова складові Я-концепції; самооцінка, реальне Я, дзеркальне Я, 

ідеальне Я, его-ідентичність, концепція самості, самоактуалізація, актуалізація, 

повноцінно-функціональна особистість, екзистенція, само- ефективність, 

схильність на користь свого Я, Я-образ, Я-структура, самопрезентація. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 



 


