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Тема 6. Цінності та соціальні норми як регулятори групової поведінки 

 

Есе-презентація 

 

 

1.Системи цінностей особистості та групи.  

2.Смислові і суб’єктно-групові цінності. 

3.Термінальні та інструментальні цінності.  

4.Цінності як регулятори поведінки малої групи.  

5. Конфлікти цінностей.  

6. Співвідношення особистісних і групових цінностей. 

7.Ціннісно-нормативний механізм соціального регулювання групової життєдіяльності.  

8.Поняття соціальної норми. Норми і групова мораль. 

9.Класифікація групових соціальних норм.  

10.Соціальний контроль та його різновиди.  

11.Соціальний контроль та санкції.  

12.Соціологічні проблеми девіантної поведінки. Девіантність малої групи. 

13.Соціологічні, психологічні, культурологічні підходи у поясненні девіантної 

поведінки.  

14.Типологія девіацій Р. Мертона і груповий процес.  

15.Основні форми девіантної поведінки: злочинність, алкоголізм, наркоманія, суїцид у 

контексті групових проявів. 

 16. Ритуалізм, ретритизм, бунт, масовий психоз як прояви групових девіацій.  

17.Соціологічні аспекти делінквентної поведінки.  

18. Шляхи подолання відхилюючої поведінки індивіда та групи у суспільстві. 

 

 

Вибір тематики: студент обирає тему есе згідно порядкового номера, відповідно до якого 

він є у загальному  списку студентської групи. 

 

Написання есею: Есе відповідно до обраної теми передбачає дві форми представлення: 1) у  

реферативній формі (до5-6 сторінок), або 2) у вигляді презентації (до 10-12 слайдів). 

 

Оцінка роботи за тему:  Вища оцінка – це креативний підхід до обраної тематики, вміння 

неупереджено подивитися на задекларовану проблему. Звертатиметься увага на список 

використаної літератури; вміння оперувати науковими термінами, теоріями, парадигмами, 

дефініціями; наявність обгрунтованих висновків у розкритті обраної тематики. Максимальна 

кількість балів – 5. 

 

Терміни: термін подачі есе-презентації 12 квітня 2020 р. до 21.00. 

 

Кому подавати: ас. Мот Христині Мирославівні,    ел. скринька: xrystynamot@gmail.com 

 

Відповідальний за дистанційне навчання н.д. «Соціологія малих груп»: 

 проф. Пачковський Юрій Франкович,  ел. скринька:  y.pachkovskyy@gmail.com  
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