
 1 

Лекція 11 

Тема: Теорія взаємовідносин у групі. 

 

1. Поняття про групу. Види груп. 

2. Методи вивчення міжособистісних стосунків у групах. 

3. Групові процеси: поділ членів групи за статусом, лідерство. 
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І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник /І.О. Трухін.-К.: 

Центр навчальної літератури, 2005., стор. 168-299; 7) Шадських Ю.Г. 

Психологія і педагогіка: Навчальний посібник /Ю.Г. Шадських. - Л.: «Магнолія 
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1. Поняття  про групу.  Види груп.  

Людина живе, розвивається і діє у групі. У колективі і під його впливом 

відбувається становлення особистості – формується її спрямованість, 

формуються суспільна активність, воля, створюються умови для саморегуляції 

та розвитку здібностей. 

Група – сукупність людей, які виділяються із соціуму завдяки наявності 

певних ознак (спільна професія, уподобання, погляди). 

Значущість групи для особистості полягає утому, що група є певною 

системою діяльності, її суб’єктом, включеним у систему суспільних відносин. 

Це породжує спільність психологічних рис групи, передусім «групової 

свідомості». Такими рисами можна вважати групові інтереси, потреби, 

норми, цінності, цілі. Кожний член групи усвідомлює свою належність до 

групи завдяки привласненню цих характеристик, усвідомленню психологічної 

спільності з іншими членами цієї соціальної групи. Універсальним 

принципом входження до певної спільноти є формування усвідомленого 

почуття «ми».  

Основні параметри групи: 

- склад групи – чисельність, характеристика членів групи; 

 - структура групи – структура комунікацій, структура керівництва та 

підлеглості, емоційна структура, структура міжособистісних стосунків; 

 - групові процеси – процеси, що організують діяльність групи, 

насамперед, процеси групової динаміки, що відображають весь цикл 

життєдіяльності групи та її етапи: керівництво та лідерство, прийняття 

групових рішень, вироблення групових норм, формування структури групи; 
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 - групові норми та цінності – певні правила, що встановлені, відпрацьовані 

та прийняті групою; норми, що виконують регулятивну функцію і спираються 

на групові цінності. 

Види груп: 

- залежно від безпосередніх взаємозв’язків: 

а) умовні – об’єднуються за певною ознакою – стать, вік, рівень освіти, 

включають в себе людей, які не пов’язані реальною взаємодією; 

б) реальні – обмежена за розмірами спільність людей, яка існує у 

спільному просторі й часто поєднується реальними стосунками взаємодії 

й спілкування; 

- залежно від кількісного складу: 

а) великі – кількісно обмежена спільність людей, виділена за певними 

соціальними ознаками (клас, нація, прошарок), або реальна, значна за 

розмірами та складно організована спільність людей, поєднана спільною 

діяльністю (певна організація); у великих групах виробляється суспільні та 

культурні цінності, традиції, громадська думка, соціальні норми; 

б) малі – відносно невелика кількість безпосередньо контактуючих 

людей, об’єднана спільними цілями або завданнями; 

- за суспільним статусом: 

а) формальні (офіційні) – мають зовні задані соціально значущі цілі 

діяльності, для них характерні юридично зафіксований статус, нормативно 

визначена структура (керівництва та підлеглості), права та обов’язки її членів; 

б) неформальні (неофіційні) – утворюються завдяки внутрішнім 

чинникам її існування (симпатії, дружбі, спільності інтересів), вона не має 

юридичного статусу, законодавчо не регулюється; 

- за значущістю для особистості: 

а) референтна – спільність, з якою людина порівнює себе, до якої 

відносить себе і на норми та цінності якої орієнтується в своїй поведінці та 

самооцінці; основні функції – нормативна та порівняльна; 

б) група належності – група, до якої людина реально належить; 

- за рівнем розвитку: 

а) дифузні – випадково об’єднанні на короткий проміжок часу; 

б) асоціації – група, в якій відсутня діяльність, яка її об’єднує, організація 

та управління; ціннісні орієнтації проявляються в умовах групового 

спілкування; асоціації розділяють в залежності від соціальної спрямованості на 

просоціальні (домінують позитивні цінності – перегляд кінофільмів, подорожі) 

та асоціальні (члени яких мають негативні ціннісні орієнтації – футбольні 

фанати); 

в) корпорації – організовані групи, що характеризуються замкнутістю 

структури, максимальною централізацією та авторитарністю керівництва; як 

правило, протиставляють себе суспільству в цілому і окремим соціальним 

групам зокрема на грунті захисту власних інтересів; самоствердження одних 

членів корпорації відбувається за рахунок приниження почуття власної гідності 

їх партнерів по спілкуванню; 

г) колектив – група людей, що об’єднані загальною метою і які досягли 

високого рівня розвитку в ході соціально-значущої діяльності; для нього 
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притаманний високий рівень згуртованості, колективістське самовизначення, 

високий рівень авторитетності членів цієї групи одне для одного, спільні 

інтереси, ціннісні орієнтації, установки, норми поведінки; 

- за спільністю діяльності:  

а) групи з індивідуально-груповою діяльністю; 

б) групи з взаємопов’язаною груповою діяльністю. 

 

2. Методи вивчення міжособистісних стосунків у групах. 

Методи вивчення міжособистісних стосунків у групах 

Метод  Характеристика 

Спостереження Увагу дослідника зосереджено на певних проявах 

психічних явищ чи аспектів поведінки 

Експеримент Це штучне створення умов для відтворення 

досліджуваних явищ. При експерименті активно змінюють 

характеристики ситуації з метою аналізу та виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між явищами 

Бесіда Це метод психологічного дослідження, що 

характеризується отриманням інформації шляхом 

вербальної (словесної) комунікації при особистому 

контакті 

Анкетне 

опитування 

Анкета (опитувальний лист) – це сукупність 

упорядкованих за змістом і формою питань. Цей метод є 

дещо подібний до методу бесіди. Але для анкетування не є 

обов’язковим особистий контакт 

Соціометрія Це метод, що дає змогу на основі опитувань або фіксації 

поведінки людей виявити структуру взаємовідносин у 

групі. Соціометрію використовують для того, щоб 

з’ясувати, чи розуміють досліджувані люди ті чи інші 

завдання, життєві ситуації, а також отримати інформацію 

про інтереси, погляди, почуття, мотиви діяльності та 

поведінки певної особистості  

Соціометрія є одним з найефективніших методів вивчення 

міжособистісних відносин. Процедура соціометричного дослідження полягає в 

тому, що кожному члену групи пропонується відповісти на запитання «Кого з 

групи Ви обираєте для дозвілля, роботи, спілкування та інше?»  

Отримані результати (вибори) занотовуються до соціометричної 

матриці й аналізуються шляхом підрахунку кількості виборів щодо кожного 

члена групи. Метод дає кількісні виміри популярності кожного у групі, 

дозволяє графічно відобразити відносини у групі (соціограму). На підставі 

даних соціометричного аналізу робляться висновки про рівень згуртованості 

групи, наявність угрупувань, лідерів та особливості їх взаємодії. 

 

3. Групові процеси: поділ членів групи за статусом, лідерство. 

Колективоутворення – процес переходу до більш високого рівня 

розвитку, що супроводжується низкою соціально-психологічних феноменів. 

- підвищення згуртованості та єдності колективу; 
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- формування колективістських форм поведінки і стосунків; 

- ототожнення себе як члена колективу; 

- орієнтація на визнані колективом досягнення, норми поведінки та 

спілкування. 

Без непрямого впливу неформального лідера групи її членам дуже важко 

визначитись у тому, які саме норми поведінки, а пізніше і традиції, мають бути 

притаманні їх групі. 

Позитивні традиції формуються в групі в разі, якщо неформальний 

лідер чітко, хоча, можливо, неусвідомлено виконує свої функції: 

- визначення головної мети, що стоїть перед групою та шляхи її 

досягнення; 

- точна оцінка членів колективу та їх можливостей; 

- створення психологічної безпеки для членів групи; 

- активізація діяльності всіх членів групи. 

Для того, щоб особистість неформального лідера була цікавою для 

членів групи, він має виступати носієм тих морально-етичних норм, на які вони 

зорієнтовані. Тобто, на перший план виходить поняття референтність (термін 

ввів Г. Хаймен). Це особлива якість особистості, що визначається мірою її 

значущості для іншої людини чи групи людей. 

Референтна група – реальна або умовна група, з якою група 

співвідносить свої дії як з еталоном і на норми, цінності та оцінки якої вона 

орієнтується у своїй поведінці та самооцінці. 

Референтна група виконує функції: 

- нормативну; 

- порівняльну. 

Референтні групи поділяють на «позитивні» і «негативні». 

В будь-якій малій групі наявні дві тенденції групової активності: 

 - інтеграція – тенденція, що спрямована на зміцнення психологічної 

єдності членів групи, стабілізацію та впорядкування міжлслбистісних 

стосунків; 

 - диференціація – виявляється в певній спеціалізації та виділенні 

пріоритетних ділових та емоційних стосунків в малій групі. 

Соціальні і психологічні аспекти ефективності діяльності групи: 

- всебічний розвиток особистості; 

- безкорисність і добросовісне ставлення до спільної діяльності; 

- громадська активність; 

- згуртованість і рівень керування колективом; 

- ціннісні норми та орієнтації; 

- розмір і склад групи; 

- психологічний клімат у колективі. 

Процес переходу групи до більш високого рівня розвитку 

супроводжується низкою соціально-психологічних явищ: 

- підвищення згуртованості та єдності колективу; 

- формування колективістських форм поведінки та стосунків; 

- ототожнення себе як члена колективу; 

- орієнтацією на визнання колективом досягнення норми поведінки та  
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спілкування. 

 Групові процеси: поділ членів групи за статусом і ролю, лідерство, 

диференціація, інтеграція. 

 Статус – це комплекс соціальних ознак, що всебічно характеризують 

становище особистості в усіх сферах життя колективу. 

Поділ членів групи за статусом: 

 Лідер – це член групи, який за своїми особистісними якостями здатний 

керувати групою, має загальновизнаний авторитет і користується повагою 

серед усіх членів групи. 

 «Бажані» - на їх точку зору група зважає, якщо лідер відсутній або в разі 

вирішення питання, в якому вони компетентні. 

 «Нейтральні» - члени групи, до яких інші не відчувають ані позитивних, 

ані негативних емоцій. 

 «Відтиснуті» - поведінка цих членів групи не відповідає прийнятим у 

групі нормам, до них звертаються дуже неохоче. 

          «Аутсайдери» («ізольовані») – особи, що перебувають в ізоляції. 

Контактів із ними прагнуть уникнути в будь-якій ситуації. 

  Роль – це очікувана поведінка, що асоціюється з певним статусом. 

Розподіл ролей у групі 

Тип Типові риси Позитивні якості Можливі 

недоліки 

«Адміністратор» Консервативний, 

обов’язковий, 

передбачуваний 

Організаторські 

здібності, 

практичний тверезий 

розум, висока 

працездатність, 

самодисципліна 

Недостатня 

гнучкість, 

відсутність 

реакції на 

запропоновані 

ідеї 

«Голова» (або 

формальний, 

або 

неформальний 

лідер) 

Спокійний, 

упевнений у собі, 

стриманий 

Уміння працювати з 

людьми, відзначати 

їх досягнення і 

заслуги без будь-

яких упереджень, 

чітке усвідомлення 

цілей 

Не більше, ніж у 

звичайного, з 

погляду 

інтелекту і 

творчих 

здібностей 

«Той, хто 

приводить у 

дію» (часто 

формальний 

лідер) 

«Збуджений», 

неспокійний, 

динамічний 

Прагнення і 

готовність кинути 

виклик інерційності, 

бездіяльності, 

самовдоволенню та 

самообману 

Схильність до 

роздратування, 

нетерплячість 

«Мислитель» 

(людина ідей) 

Індивідуаліст, 

серйозний, 

неортодоксальний 

Обдарованість, уява, 

інтелект, знання 

Неуважність і 

схильність не 

помічати 

практичні  деталі 

чи вказівки 

«Дослідник Екстраверт, Уміння сходитися з Схильність 
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ресурсів» захоплений, 

допитливий, 

товариський 

людьми, 

досліджувати все 

нове і реагувати на 

поставлену проблему 

втрачати інтерес 

до роботи, як 

тільки проходить 

захоплення 

«Оцінюючий» Розважливий, 

холоднокровний, 

обережний 

Розважливість, 

розсудливість, 

практичність 

Брак натхнення 

чи здатності 

стимулювання 

інших 

«Душа 

команди» 

Соціально 

орієнтований, 

чутливий, досить 

м’який  

Уміння адекватно 

реагувати на людей і 

ситуації, здатність 

підтримувати дух 

колективізму 

Нерішучість у 

критичні 

моменти 

«Той, хто 

доводить до 

кінця» 

Старанний, 

сумлінний, 

організований, 

стурбований 

Уміння доводити 

справи до кінця, 

прагнення до 

якісного виконання 

завдань 

Хвилювання 

через дрібниці, 

невміння не 

втручатися в 

чужі справи 

 

 

 Лідерство – це здатність впливати на індивідів чи групу людей, що 

спонукає їх до діяльності. 

 Лідер – це ніким не призначена людина, яка веде групу до мети, 

відшукуючи найбільш короткі шляхи її досягнення. 

Функції лідера: 

- визначення головної мети групи та шляхів її досягнення; 

- конструктивна – вираження інтересів групи в конкретних  

завданнях; 

- організаційна – лідер формує групу, розподіляє у ній обов’язки  

(ролі), створює умови для діяльності, регулює взаємовідносини; 

- здійснює оцінювання членів колективу та їх можливостей; 

- координаційна – узгоджує дії окремих членів групи для виконання  

завдань; 

-  інтегративна – згуртовує однодумців для виконання завдань; 

- створення атмосфери психологічної безпеки для членів групи; 

- активізація діяльності усіх членів групи. 

 Важливим аспектом життєдіяльності будь-якого колективу є 

міжособистісні стосунки у групі. Вони мають складну структуру. В цій 

структурі діють не лише об’єктивні чинники (характер цілей, умови їх 

досягнення, особливості керівництва, стосунки), а й суб’єктивні (рівень 

свідомості та самосвідомості членів колективу, рівень їхніх домагань, 

індивідуально-психологічні особливості, здібності). 

Очікування (експектація) – це різновид неформального кодексу 

поведінки, яким мають керуватися члени групи 
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Право очікувати від партнерів такої                  Обов’язок поводити себе від- 

поведінки, що відповідає їх статусу і ролі        повідно до очікувань інших   

                                                                               членів групи  

 Конформізм – це схильність людини підкорятися тиску з боку групи. 

Нонконформізм – це прагнення діяти всупереч позиції більшості, у  

будь-якому разі відстоюючи протилежну точку зору 

 Рівень конформності залежить від: 

- характерних особливостей індивіда, що потрапив під груповий тиск  

(вік, стать, освіта, самооцінка, рівень тривожності; 

- характеристик групи, що є джерелом тиску (кількість осіб, ступінь  

згуртованості); 

- особливостей стосунків індивіда з групою (статус, ступінь,  

прихильності, рівень залежності); 

- змісту завдання (наскільки індивід орієнтується в тому, чи є позиція  

групи об’єктивною) 

Розглядаючи специфіку поведінки групи під час прийняття загально- 

групових рішень, виділяють головні стратегії – «коло» та «колесо». 

 «Коло» - обговорення проблеми по колу, на рівних умовах (умова – 

наявність часу для проголошення спільного рішення; недолік – неможливість 

використання в екстремальній ситуації). 

 «Колесо» - обговорення проблеми через неформального лідера, коли він 

керує обговоренням, ефективна під час екстремальних ситуацій (недолік – за 

основу береться точка зору лідера). 

 

 
 

Внутрішня конформність – дійсне 

перетворення своїх поглядів як 

результат прийняття позицій 

навколишніх 

Зовнішня конформність –  демон- 

стративне прийняття точки зору 

групи з метою заслужити її 

схвалення чи ухилитися від 

негативних санкцій 

 


