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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Соціоніка є однією з інноваційних технологій, які здебіль-
шого використовують для вирішення соціальних і психологіч-
них проблем людини. Маючи в арсеналі різноманітні діагнос-
тичні та комунікативні технології, соціоніка сприяє створенню
ефективної взаємодії та спілкуванню, формуванню груп, сімей-
них стосунків тощо. У соціальній роботі завдяки соціонічному
підходу визначаються ефективні умови і якість надання со-
ціальних послуг, сприяння клієнтам у розвиненні наснаги і са-
моефективності.

Навчальна програма з курсу “Соціоніка” складена на основі
теорії української, зокрема київської, школи соціоніки. Програ-
ма дисципліни передбачає ознайомлення майбутніх фахівців з
соціальної роботи та соціальної педагогіки з основами теорії
соціоніки і конкретними її методиками.

Мета курсу — ознайомити студентів з теоретичними основа-
ми та практичними надбаннями соціоніки.

Основні завдання курсу:
• викласти системні знання про соціоніку;
• сформувати інтерес до новітніх наукових підходів;
• розвинути навички користування соціонічними методиками;
• сформувати вміння застосовувати здобуті знання у прак-

тичній діяльності.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІОНІКА”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Сутність соціоніки 
Теоретичні витоки соціоніки 
Історіографія соціоніки і спрямування її розвитку 
Особистість у системі соціонічних знань 
Взаємодія у групі як система соціонічних квадр 
Соціонічні принципи формування колективів і груп 
Інновація соціоніки в соціальній роботі та соціальній педагогіці 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СОЦІОНІКА”

Тема 1. Сутність соціоніки

Вступ у соціоніку. Поняття про дуальну природу людини.
Інтертипні відносини. Поняття про модель інформаційного ме-
тоболізму. Модель соціона. Поняття про інформаційний обмін.
Теоретичні передумови розвитку методу. Вихідні положення
класифікації К. Юнга. Система екстраверт — інтроверт. Парні
групи. Закономірності типології К. Юнга. Сутність методики
“індикаторів типів Мерс — Бригс”. Соціонічний підхід. Соціонна
природа людства та асоціонність суспільства. Наукова і креа-
тивна природа соціоніки. Функції соціоніки: аналітична, про-
гностична. Етико-моральні зобов’язання спеціаліста соціотехні-
ка. Принципи заборони в соціоніці. Механізми передання за-
мовлення і контролю між квадрами. Причини помилок при виз-
наченні типів особистості в соціоніці.

Література [1; 3; 11; 13; 15; 22; 25; 29]

Тема 2. Теоретичні витоки соціоніки

Типологія особистості Аристотеля, Ламброзо, П. Ганушкіна,
Є. Кречмера, А. Кемпінського, А. Личка, К. Леонгарда. Розви-
ток теорії К. Юнга у працях А. Аугустинавічюте. Змістовні ха-
рактеристики психічних функцій К. Юнга в соціоніці А. Аугус-
тинавічюте. Дослідження психологічної сумісності в сім’ї.
Змістовні характеристики символів, що використовуються в со-
ціоніці. Поняття про натуральне квадрування. Теорія інтертип-
них відносин. Проект відновленого та розширеного списку со-
ціонічних типів. Соціоніка і трансперсональна психологія.

Література [1–6; 13; 22; 29]
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Тема 3. Історіографія соціоніки і спрямування її розвитку

Історичні й наукові етапи розвитку методу соціоніки. Поста-
новка завдань на різних етапах розвитку методу. Основні етапи
впровадження методу соціоніки. Соціоніка в системі соціальних
наук. Концепція про чотири еволюційні стадії розвитку і закону
зміни квадр. Історичні процеси. Суспільство як психоінформа-
ційна система. Соціоніка і типи культур людства. Соціонічні
особливості трьох світових релігій. Етносоціоніка. Соціонічні
типи суперетносів. Соціоніка, філософські та релігійні системи.
Генеза розвитку і впровадження методу української школи пси-
хоінформатики. Київська школа психоінформатики. Зарубіж-
ний та вітчизняний досвід використання соціонічного підходу
до вирішення соціальних проблем.

Література [7; 8; 22; 23, 29]

Тема. 4. Особистість у системі соціонічних знань

Інтеграційна функція свідомості. Принцип формування
функцій інформаційного метаболізму у процесі розвитку інди-
відуума. Голографічна модель мислення. Поняття про аналітич-
ну соціоніку. Структура і розмірність функцій інформаційного
метаболізму. Векторна структура інформаційного метаболізму.
Соціоніка і архетипи мислення. Квадри та їх соціально-психо-
логічні особливості. Технології гармонізації соціотипів. Визна-
чення соціотипів за зовнішність.

Література [1; 4; 9; 10; 15; 16; 22; 29]

Тема 5. Взаємодія у групі як система соціонічних квадр

Iнтертипнi відносини. Малі групи в соціоніці. Критерії
стійкості малих груп. Стабільні групи в соціоніці. Динамічна
модель відносин. Ієрархія комунікативних моделей у спілкуванні.
Супертип у малій групі. Моделювання інтертипних відносин.
Моделі життєвих норм поведінки в соціоніці. Сексуальна про-
грама у квадрі з позицій психоаналізу і соціоніки.

Література [1; 2; 7; 9–11; 14; 17; 22; 29]
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Тема 6. Соціонічні принципи формування колективів і груп

Психоформи типів організацій. Професійні характеристики
функцій у моделях соціотипів. Соціоніка і формування опти-
мальних колективів. Методика процесу. Ділові характеристики
соціотипів. Соціотипи на “гратах менеджменту”. Соціоніка в
управлінні колективами.

Література [1; 2; 5; 18; 22; 26; 29]

Тема 7. Інновація соціоніки в соціальній роботі та соціальній
педагогіці

Соціально-поведінкова та психолого-педагогічна сутність соці-
оніки. Тенденції розвитку соціоніки в роботі з клієнтами. Ос-
новні завдання соціоніки в соціальній роботі. Методи соціоніки
в соціальній роботі. Організаційні особливості застосування соці-
оніки в різних сферах соціальної роботи. Соціальна допомога
клієнтам соціальної роботи з урахуванням їх соціотипів. Соціо-
номічна діагностика і психокорекція: форми і методи. Соціоніч-
на консультація. Концепція і програма соцiонiчної освіти в Ук-
раїні. Факультет соціоніки гуманітарного закладу вищої освіти.
Досвід практичної роботи на виробництві та у вищих закладах
освіти.

Література [1; 5; 6; 12; 21–23; 26; 29]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність соціоніки.
2. Поняття про дуальну природу людини.
3. Сутність інтертипних відносин.
4. Модель інформаційного метоболізму.
5. Модель соціона.
6. Інформаційний обмін.
7. Теоретичні передумови розвитку соціоніки.
8. Класифікація К. Юнга.
9. Закономірності типології К. Юнга.

10. Типологія Є. Кречмера.
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11. Типологія А. Личка.
12. Типологія К. Леонгарда.
13. Загальні характеристики соціотипів за А. Аугустинавічюте.
14. Характеристика інтуїтивно-логічного екстраверта (Дон

Кіхот, Новатор).
15. Характеристика сенсорно-етичного інтроверта (інтроти-

ма) (Дюма, Художник).
16. Характеристика етико-сенсорного екстраверта (екстрати-

ма) (Гюго, Популяризатор).
17. Характеристика логіко-інтуїтивного інтроверта (Декарт,

Аналітик).
18. Характеристика єтико-інтуїтивного екстраверта (Гамлет,

Драматург).
19. Характеристика логіко-сенсорного інтроверта (Максим,

Контролер).
20. Характеристика логіко-сенсорного екстраверта (Шерлок

Холмс, Адміністратор).
21. Характеристика сенсорно-логічного екстраверта (Маке-

донський, Генерал).
22. Характеристика інтуїтивно-етичного екстраверта (Гекслі,

Психолог).
23. Характеристика інтуїтивно-етичного інтроверта (Єсєнін,

Лірик).
24. Характеристика інтуїтивно-етичного інтроверта (Бальзак,

Критик).
25. Характеристика етико-сенсорного інтроверта (Драйзер,

Мораліст).
26. Характеристика етико-інтуїтивного інтроверта (Доктор

Ватсон, Миротворець).
27. Характеристика сенсорно-логічного інтроверта (Габен,

Майстер).
28. Характеристика сенсорно-етичного екстраверта (Цезар,

Покровитель).
29. Методика “індикаторів типів Мерс–Бригс”.
30. Соціонна природа людства.
31. Асоціонність суспільства.
32. Наукова і креативна природа соціоніки.
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33. Етико-моральні зобов’язання спеціаліста соціотехніка.
34. Принципи заборони в соціоніці.
35. Причини помилок при визначенні типів особистості в со-

ціоніці.
36. Розвиток теорії К. Юнга у працях А. Аугустинавічюте.
37. Характеристики символів, що використовуються в со-

ціоніці.
38. Натуральне квадрування.
39. Теорія інтертипних відносин.
40. Історія соціоніки і спрямування її розвитку.
41. Основні етапи впровадження методу соціоніки.
42. Соціоніка в системі соціальних наук.
43. Концепція про чотири еволюційні стадії розвитку і зако-

ну зміни квадр.
44. Соціоніка і типи культур людства.
45. Соціонічні особливості трьох світових релігій.
46. Етносоціоніка.
47. Соціонічні типи суперетносів.
48. Українська школа психоінформатики.
49. Київська школа психоінформатики.
50. Зарубіжний та вітчизняний досвід використання соціоніч-

ного підходу до вирішення соціальних проблем.
51. Особистість у системі соціонічних знань.
52. Інтеграційна функція свідомості.
53. Принцип формування функцій інформаційного метаболі-

зму.
54. Голографічна модель мислення.
55. Аналітична соціоніка.
56. Векторна структура інформаційного метаболізму.
57. Соціоніка і архетипи мислення.
58. Типи ІМ: літературні портрети.
59. Соціоніка у виборах.
60. Ієрархія комунікативних виборів у спілкуванні.
61. Типи ІМ (ТІМ) і акцентуації.
62. Структура типу ІМ і топологія психіки.
63. Квадри, їх соціально-психологічні особливості.
64. Технології гармонізації соціотипів.
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65. Визначення соціотипів за зовнішністю.
66. Взаємодія у групі як система соціонічних квадр.
67. Iнтертипнi відносини.
68. Малі групи в соціоніці.
69. Критерії стійкості малих груп.
70. Стабільні групи в соціоніці.
71. Динамічна модель відносин.
72. Ієрархія комунікативних моделей у спілкуванні.
73. Моделювання інтертипних відносин.
74. Моделі життєвих норм поведінки в соціоніці.
75. Соціонічні принципи формування колективів і груп.
76. Ділові характеристики соціотипів.
77. Соціотипи і “грати менеджменту”.
78. Психоформи типів організацій.
79. Професійні характеристики функцій у моделях соціотипів.
80. Соціоніка в управлінні колективами.
81. Розвиток соціоніки в соціальній роботі.
82. Соціально-поведінкова та психолого-педагогічна сутність

соціоніки.
83. Тенденції розвитку соціоніки в роботі з клієнтами.
84. Основні завдання соціоніки в соціальній роботі.
85. Методи соціоніки в соціальній роботі.
86. Організаційні особливості застосування соціоніки в різних

сферах соціальної роботи.
87. Соціальна допомога клієнтам соціальної роботи з ураху-

ванням їх соціотипів.
88. Соціономічна превенція.
89. Соціономічна психокорекція.
90. Соціонічна консультація.
91. Концепція і програма соцiонiчної освіти в Україні.
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