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2022-2023 სასწავლო წლის სოციალური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო 

პროგრამაზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები 

სპეციალობაში 

 

1. ფსიქოლოგიის საგანი, ფსიქოლოგიის განვითარება 

 

• ფსიქოლოგიის ისტორიული საფუძვლები; 

•  თანამედროვე ფსიქოლოგიის მიმდინარეობები. 

[რ. გერეგი, ფ. ზიმბარდო, „ფსიქოლოგია და ცხოვრება“, 2009. გვ.: 2-16] 
 

2. სოციალური ფსიქოლოგია როგორც მეცნიერება 

• სოციალური ფსიქოლოგიის საგანი; 

• ემპირიული კვლევის მეთოდები; 

• ექსპერიმენტის ზნეობრივი მხარე. 

•  

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.: 5-14] 
 

3. სოციალურ-ფსიქოლოგიური თეორიები 

 

• სიმბოლური ინტერაქციონიზმი; 

• როლის თეორია; 

• სოციალური დასწავლის თეორია; 

• გაცვლის თეორია. 

•  

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.:14-30] 
 

4. სოციალური განვითარება ცხოვრების მანძილზე 

 

• ერიკსონის ფსიქოსოციალური სტადიები; 

• სოციალური განვითარება ბავშვობაში; 

• მიჯაჭვულობა; 

• სოციალური დეპრივაცია; 

• სოციალური განვითარება მოზარდობაში; 
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• სოციალური განვითარება ზრდასრულობაში. 

 

[რ. გერეგი, ფ.ზიმბარდო, „ფსიქოლოგია და ცხოვრება“, 2009 (გვ. 428-448] 
 

5. კონფორმულობა და საზოგადოება 

 

• კონფორმულობა ჯგუფური ან ინდივიდუალური ნორმებისადმი; 

• კონფორმულობის გამომწვევი სოციალური გავლენის სახეები; 

• ავტორიტეტისადმი მორჩილება; 

• დეინდივიდუალიზაცია. 

[მ. ბალიაშვილი,“სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010 (გვ.: 75-101] 
 
6. ატიტუდები და მათი შეცვლა 

• ატიტუდის განსაზღვრება; 

• ატიტუდის ფუნქციები; 

• ატიტუდისა და ქცევის კონსისტენტობა; 

• ატიტუდის შეცვლა. 

•  

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.:103-129] 

 

6. აგრესია 

 

• აგრესიის წარმოშობის მიზეზები; 

• აგრესორი, სიტუაცია, სამიზნე; 

• ძალადობა ოჯახში; 

• ბავშვთა მიმართ ძალადობა. 

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.:187-217] 

 

7. ჯგუფები 

• ჯგუფის სახეები; 

• ჯგუფის სტრუქტურები; 

• ჯგუფური შესრულება; 

• ჯგუფის დინამიკა; 

• ფასილიტაცია; 

• ლიდერობა. 

•  

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.: 220-256] 
 

8. ჯგუფთაშორისი ურთიერთობანი 

 

• ჯგუფთაშორისი ურთიერთობის ისტორია; 

• შიდა კოლონიალიზმი; 

• ასიმილაცია და აკულტურაცია; 

• კატეგორიზაციაშიდაჯგუფური-გარეჯგუფური მიკერძოების ნორმა; 
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• ეთნოცენტრიზმი. 

[მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, 2010. გვ.:260-286] 

 

10. პერსონოლოგია-მეცნიერება პიროვნების შესახებ 

 

• დარგის ფორმირება; 

• პიროვნების ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგიის სხვა დარგები; 

• პიროვნება, როგორც მეცნიერების კვლევის სფერო; 

• პიროვნების ცნება; 

• პიროვნების ფსიქოლოგიის ძირითადი მიმართულებები. 

[ლ. ხეჩუაშვილი „პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში“ I ნაწ., 
თბ., 2013. გვ.: 2-15] 
 

 

 

ლიტერატურა: 

 

1. მ. ბალიაშვილი, „სოციალური ფსიქოლოგიის საფუძვლები“, გამომცემლობა „მწიგნობარი“, 

2010 

 

https://drive.google.com/file/d/1VrvdNIO5it2jRuuQqgkpfdSmbYoag1hO/view?usp=sharing 

 

2. რ. გერიგი, ფ. ზიმბარდო, ფსიქოლოგია და ცხოვრება, გამომცემლობა თსუ, 2009 

 

https://drive.google.com/file/d/1QEXh3qOOhwfqXUCFDah_J0BfcCREhXrf/view?usp=sharing 

 

3. ლ. ხეჩუაშვილი „პიროვნება: შესავალი პიროვნების ფსიქოლოგიაში“ I ნაწ., თბილისი 2013 

 

https://drive.google.com/file/d/1oObNTkVsVZixhAuabZXqYYqBrQndZIRp/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1VrvdNIO5it2jRuuQqgkpfdSmbYoag1hO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEXh3qOOhwfqXUCFDah_J0BfcCREhXrf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oObNTkVsVZixhAuabZXqYYqBrQndZIRp/view?usp=sharing

