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ВСТУП 

Навчальна програма курсу «Соціальна психологія» розроблена з 

урахуванням вимог щодо удосконалення  підготовки психологів до успішного 

пізнання різноманітних аспектів соціально-психологічної проблематики. 

Позаяк в суспільстві сформувалася нагальна потреба в висококваліфікованих 

спеціалістах з соціальних наук, здатних стати співтворцями громадянського 

суспільства в нашій країні. 

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра 6.010106 «Соціальна педагогіка». 

 Мета вивчення даної дисципліни: 

 отримати уявлення про психологічну природу людських взаємовідносин, 

особливостей проявів психіки людини в соціальному середовищі, про те, як 

відбувається усвідомлення людиною навколишнього світу й оцінка себе та 

іншого;  

 навчитися давати психологічну характеристику групи, її колективному 

темпераменту, характеру, проявам настроїв і намірів;  

 навчитися пояснювати власні психічні процеси, властивості, стани, а 

також опанувати найпростіші прийоми їхньої психічної саморегуляції; 

 навчитися усвідомлювати особливості взаємодії людей у процесі 

спілкування й спільної діяльності;  

 опанувати прийоми, що підвищують ефективність спілкування; 

 розвитипрактичнівміння, щозабезпечуютьтворчістьтаініціативу в різних 

видах діяльності. 

Завдання дисципліни – Основними завданнями дисципліни є вивчення законів 

психічної діяльності, сприяти оволодінню теоретичними знаннями про 

соціальну психологію як культурно-історичне явище і як науку,  зокрема :  

 • ознайомити студентів з основними поняттями й проблемами соціальної 

психології, закласти фундамент їхніх психологічних знань. 

• розкрити методологічну основу соціально-психологічних досліджень, спряти 

оволодінню найпростішими способами збору, обробки й інтерпретації 

соціально-психологічної інформації, виробити практичні навички проведення 

соціально-психологічного дослідження відповідно до стандартних вимог;  

• виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціально-

психологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; 

•сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як 

науку, що вивчає закономірності взаємозв'язку соціального і психологічного; 

•навчити осмислювати систему людських стосунків, знаходити способи 

вирішення питань, що виникають в комунікативній сфері міжособистісних і 

міжгрупових взаємодій. 
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Після вивчення студенти зможуть визначати предмет соціальної психології 

та добирати певні емпіричні методи вивчення психологічних явищ; навчаться 

давати психологічну характеристику особистості, її здібностям, темпераменту, 

характеру та зможуть враховувати специфіку психологічних властивостей 

особистості у стосунках з різними людьми; вміти давати характеристику 

міжособистісному спілкуванню та визначати фактори, що заважають 

ефективній комунікації; вміти визначати причини виникнення конфліктів та 

розповісти про основні способи поведінки в конфліктних ситуаціях. 

 

На вивчення дисципліни відводиться 144 години, 4 кредити ECTS. 

 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Науковий статус соціальної психології 

Об’єкт  та предмет соціальної психології як науки. Труднощі визначення 

предмету соціальної психології. Залежність розуміння предмету соціальної 

психології від розуміння предмету в загальній психології та соціології. 

Соціологічний підхід до розуміння предмету соціальної психології. 

Психологічний підхід до розуміння предмету соціальної психології. Дискусія 

щодо предмету соціальної психології у радянській науці.  

Соціальна психологія як психолого-соціологічна наука, як галузь 

психологічної науки. Основні точки зору на предмет соціальної психології у 

вітчизняній науці. Розуміння предмету соціальної психології у зарубіжній 

соціально-психологічній літературі.  

Функції соціальної психології: теоретико-пізнавальна, комунікативна, 

гуманістична, прогностична, прикладна. Базові категорії соціальної психології: 

особистість, соціальна група, взаємодія, спілкування, соціально-психологічна 

реальність, соціально-психологічне явище, соціально-психологічний тип, 

суспільна свідомість, масова свідомість, масова поведінка. 

Методологія і методи соціально-психологічних досліджень. Поняття 

методології соціально-психологічного пізнання. Основні методологічні 

принципи соціально-психологічного дослідження та їх загальна характеристика: 

принцип конкретно-історичного підходу; принцип об’єктивності; принцип 

системності, принцип розвитку; принцип гуманізму, принцип діяльності, 

принцип зворотного зв’язку. Співвідношення методології  та  методів 

дослідження. Методи соціально-психологічного дослідження. Поняття методу. 

Класифікація методів соціальної психології. Методи збору інформації: метод 
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спостереження, метод опитування (анкетування та інтерв’ювання), метод 

тестування, метод експерименту; метод вивчення документів ( поняття контент-

аналізу), метод соціометрії, метод експертних оцінок. Методи обробки 

інформації. Основні вимоги до наукового дослідження в соціальній психології. 

Тема 2.  Місце соціальної психології в системі наукових знань. Предметне 

поле соціальної психології  

Структура соціально-психологічних знань. Теоретична та практична 

соціальна психологія. Рівні соціально-психологічних знань: 

загальнотеоретичний, галузевий, прикладний. Зв’язок соціальної психології з 

загальною психологією та соціологією Взаємозв’язок соціальної психології та 

соціології. Спільність об’єкту вивчення. Взаємозв’язок соціальної та загальної 

психології. Спільність предмету вивчення. Взаємозв’язок з іншими науками, 

зокрема з психологією особистості, віковою психологією, 

етнопсихологією.Галузі соціальної психології: психологія релігії, політична 

психологія, етнопсихологія, психологія управління, юридична психологія, 

психологія праці, психологія сім’ї, психологія конфлікту, психологія 

бізнесу.Структура соціальної психології: предметна сутність соціальної 

психології як науки (статус соціальної психології), соціальна психологія 

спілкування і взаємодії, соціальна психологія соціальних спільнот і груп, 

соціальна психологія особистості, прикладна соціальна психологія. 

Тема 3. Етапи становлення та розвитку соціальної психології як науки 

Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знань. 

Основні історичні віхи розвитку соціальної психології. Зародження соціально-

психологічних ідей у надрах суспільних і природничих наук. Ідеї Аристотеля, 

Платона, Геракліта. Накопичення соціально-психологічних знань в рамках 

філософії і загальної психології. Відмежування соціальної психології від 

філософії, соціології, психології та оформлення її як самостійної галузі знань. 

Ідеї Л.Фейєрбаха, Г. Гегеля, В.Вундта, Г.Тарда, Г.Лебона, В. Мак-Даугалла. 

Перші соціально-психологічні теорії та їхнє значення у подальшому становленні 

та розвитку науки.  Експериментальний період в розвитку соціальної психології. 

Наукові теорії В.Меде, Г. Олпорта, Д.Морено, Дж. Міда, Т.Шибутані та ін. 

Становлення і розвиток вітчизняної соціальної психології: хронологія та 

особливості. Необіхевіоризм в сучасній соціальній психології.  Основні поняття 

в теорії научіння в контексті соціальної психології. Аналіз механізмів 

соціального научіння  Н. Міллером, Дж. Доллардом, А.Бандурою та ін. Теорія 

«діадичної взаємодії» (взаємодії в діаді) Д.Тібо і Г.Келлі.  
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Психоаналітична  інтерпретація соціально-психологічних феноменів. 

Позиція З.Фрейда і сучасні психологічні концепції в соціальній психології. 

Тривимірна теорія інтерперсональної поведінки (фундаментальної орієнтації 

міжособистісних стосунків) В.Шутця. Можливості і обмеження 

психоаналітичних підходів в соціальній психології. Інтеракціонізм в соціальній 

психології. Концепція Дж. Міда як основна інтеракціоністична орієнтація. 

Рольові теорії. Теорія референтної групи ( Г.Хайман, Т.Ньюк, М.Шериф, Г.Келлі  

та ін.).Когнітивізм як домінуюча орієнтація в сучасній соціальній психології. 

Вихідні принципи і проблематика дослідження.  Загальні характеристики теорії 

когнітивної відповідності. 

Завдання соціальної психології: розв’язання загальних наукових проблем, 

пов’язаних з формуванням знань про суспільну психологію, явища і процеси, які 

відображають взаємодію людей, обумовлених включеністю їх в різні соціальні 

спільноти і групи; вивчення проблем, пов’язаних із змінами соціально-

психологічної реальності; теоретичне осмислення місця і ролі людини, що 

розвивається, в соціумі; вироблення теоретичних основ соціально-психологічної 

дійсності, консультування та надання психологічної допомоги.Прикладне 

значення соціальної психології. 

Змістовний   модуль II.  Соціальна психологія спілкування та взаємодії 

Тема 4. Спілкування як соціально-психологічний феномен. Зміст та   

функції спілкування 

Поняття про спілкування в соціальній психології. Спілкування як 

соціально-психологічний феномен, як реалізація суспільних відносин і 

міжособистісних стосунків. Суспільні відносини: поняття, сутність, види. 

Міжособистісні стосунки: поняття, сутність. Соціальна роль і рольова 

поведінка.  

Структура, зміст, форми і механізми  спілкування. Основні аспекти 

(сторони) спілкування ( комунікативна, інтерактивна, перцептивна). Рівні 

спілкування: макрорівень, мезорівень, мікрорівень.  

Види спілкування. За результативністю взаємодії та ефектом: необхідне, 

бажане, нейтральне. За безпосередністю контактів: міжособистісне та масове. 

За типом зв’язків між учасниками спілкування: монологічне, діалогічне. За 

тривалістю: довготривале, короткочасне. 

Стилі спілкування: авторитарний (менторський), демократичний, 

ліберальний. Форми спілкування: бесіда, розмова, переговори, збори, дискусія, 

полеміка, дебати, публічний виступ.Функції спілкування за змістом: 
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інформаційно-комунікаційна, регулятивно-комунікаційна, афективно-

комунікаційна. Функції спілкування за метою: контактна, інформаційна, 

спонукальна, конфіденційна, емотивна,  встановлення відносин, здійснення 

впливу. Засоби спілкування: вербальні та невербальні. 

Тема 5.  Спілкування як соціальний зв'язок. Міжособисте сприймання і 

взаєморозуміння 

Спілкування як обмін інформацією. Поняття «комунікація». Комунікація 

як зв’язок, в процесі якого здійснюється обмін інформацією між учасниками 

комунікативного процесу. Специфіка обміну інформацією в комунікативному 

процесі.Основні  елементи комунікативного процесу: відправник (комунікатор, 

кодувальник), повідомлення (інформація), канал передавання, отримувач 

повідомлення (реципієнт, декодувальник), сприймання, зворотний зв’язок. 

 Комунікативні позиції: відкрита, закрита, відсторонена. 

Міжособистісний простір і його вплив на ефективність спілкування. Інтимний, 

особистісний, соціальний і суспільний простір та їхня роль в процесі 

спілкування. Організація особистісного простору. Слухання, його види 

(критичне, емпатійне, нерефлексивне, рефлексивне). Основні прийоми 

ефективного слухання. Труднощі ефективного слухання. Внутрішні і зовнішні 

перешкоди слухання. Зворотний зв’язок: оцінний, безоцінний (не оцінюючий). 

Функції зворотного зв’язку: функція корегування, функція підтримки.  

Бар’єри комунікації : семантичні, логічні, фонетичні, характерологічні. 

Психологічні комунікативні бар’єри: соціокультурні, світоглядні, 

професійні, особистісно-психологічні, організаційні, технічні тощо. «Фільтр 

довіри» та процес фасцинації. Спілкування як взаємодія, як реалізація потреби в 

соціальному об’єднанні.  Взаємодія цілеспрямована і спонтанна, свідома і 

несвідома. Види взаємодії: співробітництво ( кооперація, пристосування, згода) 

та суперництво (конкуренція, конфлікт, опозиція). Міжособисті та міжгрупові 

конфлікти.Основні стилі взаємодії: ритуальний, імперативний, маніпулятивний, 

гуманістичний. Форми поведінки особистості у міжособистій взаємодії. 

Конструктивні форми взаємодії: атракція, дружба, альтруїзм, любов. 

Деструктивні форми взаємодії: агресія, упередженість, обман, егоїзм, конфлікт.  

Способи психологічно впливу в процесі взаємодії: переконання, 

наслідування, психічне зараження, навіювання, повчання, маніпуляція. 

Міжособистісний вплив як процес і результат зміни одним індивідом поведінки, 

установок, намірів, уявлень і оцінок іншого. Спрямований і не спрямований 

психологічний вплив. Стратегії впливу: імперативна, маніпулятивна, 

розвивальна.  
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Види міжособистісного впливу: психологічний, особистісний, 

функціонально-рольовий, індивідуально-специфічний, комунікативний. 

Маніпуляція як прихований вплив на іншого індивіда.Міжособисті стосунки як  

результат взаємодії, як своєрідний характер відносин між людьми. Види 

міжособистих стосунків: особисті, ділові, емоційні, раціональні, офіційні, 

неофіційні, субординаційні, координаційні.Бар’єри взаємодії: мотиваційний, 

етичний, бар’єр некомпетентності. 

Поняття соціальної перцепції як сприймання, розуміння і оцінка людини 

людиною в процесі міжособистісного спілкування. Ефекти,  механізми  і 

феномени  міжособистісного сприймання. 

Ефекти соціальної перцепції: новизни, стереотипізації, ореолу, 

первинності, каузальної атрибуції  тощо. Ефект новизни. Ефект стереотипізації. 

Ефект ореолу. Ефект первинності. Соціальне сприймання: інтерпретація, 

приписування. Психологічні механізми соціальної перцепції: ідентифікація, 

емпатія, рефлексія. Процес ідентифікації. Механізм емпатії. Механізм рефлексії. 

Каузальна атрибуція. Види і помилки атрибуції. Можливі помилки атрибуції. 

Фундаментальна помилка атрибуції (Л.Росс). Диспозиційна та ситуативна 

атрибуція. Умови виникнення фундаментальної помилки атрибуції. 

Атракція як явище взаємного притягування. Зовнішні фактори атракції: 

афіляція, фактор емоційного стану, фактор просторової близькості. Внутрішні 

фактори атракції: фізична привабливість, стиль спілкування, схожість, 

доповнення, підтримка. Способи виміру міжособистої атракції.Аттитюди як 

стійкі установки в ставленні людей один до одного.Бар’єри сприймання людини 

людиною: естетичні, негативно емоційні, стану здоров’я (фізичного, духовного і 

психічного), бар’єри установки, комунікативні, моральні. 

Змістовний модуль III.  Соціальна психологія груп 

Тема 6. Особливості поведінки людей в групових (організованих) 

соціальних спільнотах  

Поняття “соціальна спільнота” в соціології та в соціальній психології. 

Організовані соціальні спільноти, їх класифікація. Неорганізовані (масові) 

соціальні спільноти, їх класифікація.  

Особливості поведінки людей в  групових (організованих) соціальних 

спільнотах. Поняття “соціальна група” в соціальній психології. Соціальна група 

як об’єкт соціальної психології. Історія вивчення груп: соціологічний підхід, 

соціометричний підхід, підхід «групової динаміки». Основні характеристики 
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групи: композиція групи, структура групи, групові процеси, групові норми і 

цінності, система групових санкцій і очікувань. 

Класифікація соціальних груп за різними критеріями. Групи великі, 

середні, малі: поняття, основні ознаки. 

Поняття “велика соціальна група”. Типологія великих соціальних груп. 

Відмінність великих соціальних груп та масових соціальних спільнот. Зміст і 

структура психології великих соціальних груп.  

Особливості функціонування великих соціальних груп. Регулятори 

поведінки людей у великих соціальних групах. Групова свідомість і груповий 

спосіб поведінки. Психологічні способи контролю та регулювання діяльності і 

поведінки у великих соціальних групах. Поняття менталітету. Громадянське 

суспільство і громадянська самосвідомість. 

Тема 7. Особливості поведінки людей в  неорганізованих (масових) 

соціальних спільнотах  

Поняття неорганізована соціальна спільнота. Основні ознаки 

неорганізованих спільнот. Неорганізовані соціальні спільноти як суб’єкти 

масової поведінки. Натовп як суб’єкт масової поведінки. 

 Форми масової поведінки, їх психологічні характеристики. 

Паніка як форма масової поведінки. Фактори виникнення паніки. Умови 

виникнення паніки. Чинники панічної поведінки. Індивідуальна та масова 

паніка. Механізм розвитку паніки. Запобігання і ліквідація паніки. Психологічні 

особливості поведінки людей в умовах паніки. 

Чутки як соціально-психологічний феномен. Класифікація чуток. Види 

чуток та їх психологічні особливості. Соціально-психологічні фактори 

розповсюдження чуток.  

Мода як форма масової поведінки. Психологічні механізми поширення 

моди: наслідування (Г.Лебон), прагнення до власного звеличення (З.Фрейд), 

здобуття соціальної опори (Г.Зіммель). 

 

 

 

Змістовний модуль IV. Соціальна психологія малих соціальних груп 

Тема 8. Соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи 
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Поняття малої соціальної групи. Структурні характеристики малої 

соціальної групи. Двовимірний аналіз (формальні і неформальна) та 

багатовимірний аналіз групової структури ( формальна, соціометрична, 

комунікативна, рольова, структура влади і впливу). Історія зародження 

проблематики малої соціальної групи.  Специфіка функціонування, малих 

соціальних груп. Основні ознаки малої соціальної групи. Межі малої соціальної 

групи. Соціально-психологічні механізми життєдіяльності малих груп.  

Класифікація малих соціальних груп за різними критеріями: групи 

первинні і вторинні, формальні і неформальні, групи членства і референтні 

групи. Функції референтної групи: порівняльно-оцінююча (еталонна) і 

нормативна. Утворення малої соціальної групи.  Формування малої соціальної 

групи.: феномен групового тиску і процес групової згуртованості. Згуртованість 

групи: поняття, сутність, значення. Три рівні групової згуртованості ( рівні 

розвитку групи). Визначення групової згуртованості. Залежність ефективності 

діяльності групи від рівня її розвитку. 

Колектив як вищий рівень розвитку групи. Моделі розвитку групи. 

Психологічна теорія колективу. Стадії і умови розвитку колективу в теорії 

А.В.Петровського. Основні соціально-психологічні ознаки колективу. Суб’єкти 

психології колективу: окремі особистості, соціально-психологічні прошарки, 

референтні групи. 

Тема 9.  Процеси групової динаміки 

Група як динамічне утворення. Динамічні характеристики групи. 

Розвиток малої соціальної групи. Соціально-психологічні детермінанти 

виникнення малої групи. Етапи розвитку групи. Колектив як вищий рівень 

розвитку групи. Процеси групової діяльності та їх динаміка. Процес створення 

мікрогруп та його психологічні наслідки. Процес прийняття групових рішень: 

його сутність та особливості. Процес групового тиску. Поняття конформізму та 

нонконформізму. Процеси керівництва та лідерства. Лідерство в малій групі: 

поняття, теорії лідерства, стилі лідерства. Конфлікт в групі та його причини.  

Внутрішньогрупові феномени; конформність, згуртованість, сумісність, 

конфлікт. Ефективність групової діяльності. 

Соціометричні методи дослідження міжособистісних стосунків. Поняття 

соціометрії та її сутність. Техніка соціометричного дослідження. Комунікативні 

критерії та основні вимоги до їх визначення. Гностичні критерії та особливості 

їх визначення. Соціометричне дослідження, основні етапи та їх характеристика. 

Соціоматриця: поняття, особливості побудови. Соціограма: поняття, види. 
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Соціометричний індекс та коефіцієнти. Соціометричний статус особистості: 

поняття, зміст, значення. Можливості соціометрії. 

Поняття «соціально-психологічна атмосфера» і «соціально-психологічний 

клімат». Соціально-психологічний клімат як інтегральна соціально-

психологічна характеристика групи і колективу. Поняття соціально-

психологічного клімату. Основні фактори та умови формування соціально-

психологічного клімату. Основні характеристики соціально-психологічного 

клімату. Вивчення соціально-психологічного клімату. Оптимізація соціально-

психологічного клімату та її значення для життя групи і колективу. 

 

Змістовний модуль V. Соціальна психологія особистості 

Тема 10. Поняття особистості в соціальній психології  

Поняття особистості в соціології та  загальній психології. Особистість в 

соціальній психології. Діалектика біологічного і соціального. Особистість як 

об’єкт і суб’єкт соціально-психологічної феноменології. Особистість і 

суспільство, проблеми співвідношення. 

 Основні концепції особистості в соціальній психології: функціонально-

рольова і сутнісна. Соціалізація індивіда: поняття та зміст процесу. Відмінність 

поняття «соціалізація» від понять «розвиток» і «виховання» особистості. 

Теоретичні підходи до процесу соціалізації: соціогенетичний, біогенетичний, 

психогенетичний підходи, теорія ролей. Соціалізація індивіда у широкому і 

вузькому розумінні. Особливості соціалізації в основних сферах становлення 

особистості (в діяльності, спілкуванні, самосвідомості). Підходи до визначення 

основних етапів соціалізації. Основні стадії соціалізації та їх особливості. 

Інститути соціалізації (сім’я,  школа, трудовий колектив, ЗМІ тощо). Основні та 

другорядні інститути соціалізації. Основні аспекти соціалізації: типологізація 

та індивідуалізація. Особистісна та соціальна ідентичність. 

Тема 11. Особистість в системі соціальних зв’язків 

Соціально-психологічний аспект особистості: поняття, сутність. 

Особистість в групі. Статус та роль як ведучі соціально-психологічні 

характеристики особистості. Статус особистості як показник її становища в 

групі, в системі комунікативних, інтерактивних та перцептивних вимірів. Види 

статусів. Соціальні ролі: поняття, сутність. Рольова структура особистості. 

Зовнішній і внутрішній рольові конфлікти. Соціальні позиції: поняття, сутність, 

специфіка.  Позиція як інтегральна система вибіркових відносин. Поняття 

соціального контролю. 
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Соціальна установка як центральний елемент позиції. Структура 

соціальної установки: емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти. 

Функції соціальної установки. Співвідношення понять установки у соціальній 

та загальній психології. Шкали для вимірювання соціальної установки. 

Соціальна установка та поведінка. Диспозиційна концепція регулювання 

соціальної поведінки особистості  В.О.Ядова. Формування ієрархічної 

структури диспозицій особистості.  

Аттитюди: поняття, функції, структура. Соціальні цінності і реальна 

поведінка.  Ставлення до інших людей як типова поведінка в суспільстві та 

взаємодії з іншими. Концепція розвитку особистості у відносно стабільній групі 

А.В.Петровського. Фази розвитку особистості в групі: адаптація, 

індивідуалізація, інтеграція. 

Тема 12. Прикладна соціальна психологія: загальна характеристика 

 Предмет прикладної соціальної психології. Завдання прикладної 

соціальної психології. Прикладна соціальна психологія як практика і як теорія.  

Практичний аспект прикладної соціальної психології: соціально-психологічна 

діагностика, соціально-психологічне консультування, соціально-психологічний 

вплив, надання соціально-психологічної допомоги. Галузі прикладної 

соціальної психології (політика, економіка, екологія, освіта тощо).Соціальна 

психологія у юриспруденції. Причини сучасної організованої злочинності. 

Напрями діяльності злочинних груп. Класифікація злочинних груп. Форми 

злочинної діяльності. Конфлікти в злочинних групах. Сім’я як мала соціальна 

група. Типи сімей. Функції сім’ї. Сім’я як об’єкт соціально-психологічних 

досліджень. Поняття та соціально-психологічна сутність моди. Психологічні 

механізми функціонування моди. Поняття та соціально-психологічна сутність 

реклами. Реклама як універсальний механізм психопрограмування свідомості та 

поведінки людей. Соціальна психологія в політиці. Соціально-психологічні 

аспекти бізнесу. 
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Питер, 2003. – 416с. 

9. Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник / А.Б.Коваленко, М.Н. 

Корнєв – К.: Геопринт, 2006. – 393с. 

10. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник для вузів. – К.: Центр 

учбової літератури, 2005. – 624с. 

11. Немов Р. Социальная психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. – 208с. 

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник – К.: 

Академвидав, 2005. – 448с. 

13. Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособ. для 

вузов / Под  ред. В.А. Лабунского – М.: Гардарики, 2001. – 397с. 

14. Социальная психология: Учеб. пособ. для вузов / Под ред. А.Н.Сухова, 

А.А.Деркача – М.: Академия, 2001. – 600с. 

15. Циба В.Т., Шайгородський Ю.Ж. Соціальна психологія: навч. посіб. – 

Полтава, Дивосвіт, 2009. – 335с. 

16. Швачко О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. для вузів – К.: Вища школа, 

2002. – 111с. 

Додаткова 

17.  Психология масс : хрестоматия / [редактор-составитель Д. Я. 

Райгородский]. – Самара : Бахрам – М., 2010. – 592 с.  

18. Психологія соціальної роботи : підручник / КНУ ім.Т. Шевченка ; [за ред. Ю. 

М. Швалба]. – К. : Київський ун-т, 2010. – 272 с.  

19. Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. для ст-ів вузів / 

Н.М.Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. – 296 

с.  

20. Бєрон Р. Социальная психология группы : процессы, решения, действия : 

пер. с англ./ Р.Бэрон, Н.Керр, Н. Миллер. – СПб : Питер, 2003. – 272 с. – 

(Серия «Концентрированная психология»).  

21. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник 

для ст-в вузів / О.І.Власова, Ю.В.Никоненко. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 398 с. 

22. Корнєв М. Н. Проблема групи та особистості у соціальній психології : курс 

лекцій / Корнєв М. Н., Фомічева В. М. ; Ін-т післядипломної освіти КНУ 

ім.Т. Шевченка. – К., 2004. – 222 с.  

23. Мерзлякова О. Як не потрапити на гачок маніпулятора. Програма занять для 

молоді / О.Мерзлякова. – К : Шкільний світ, 2010. – 128 с.  

24. Кризи життєвого простору особистості, сім’ї та соціальних інституцій : 

матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. (з міжн. участю), Полтава, 15-17 

лютого 2013 р. / Полтавський нац. ун-т [та ін.]. – Полтава, 2013. – 252 с.  
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25. Крысько В. Г. Социальная психология: словарь-справочник : словарь-

справочник / В.Г.Крысько. – Минск ; Москва : Харвест АСТ, 2001. – 688 с. – 

(Библиотека практической психологи).  

26. Слюсаревський М. М. «Ми» і «Я» в сучасному світі. Вибрані твори / М. М. 

Слюсаревський ; Ін-т соціальної та політичної психології. – К. : Міленіум, 

2009. – 340 с.  

27. Почебут Л. Г. Социальна психология толпы / Л. Г. Почебут. – Санкт-

Петербург : Речь, 2004. – 240 с.  

28. Собченко О. М. Психологія впливу : навч. посіб. для проведеня 

семінарських і практичних занять / Собченко О. М. ; Мукачівський держ. ун-

т. – К. : Кондор, 2013. – 158 с.  

29. Циба В. Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід : 

монографія / В. Т. Циба ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 

«Україна». – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 359 с.  

30. Новейший психологический словарь [Текст] / под ред. В.Б. Шапаря. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 808 с. – (Сер. "Словари").  

31. Психологічна енциклопедія [Текст] / авт.-упоряд. О.М. Степанов. – К. : 

Академвидав, 2006. – 424 с. – (Сер. "Енциклопедія ерудита").  

32. Хрестоматия по психологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. 

А.В.Петровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1987. – 447 

с. 
 Інформаційні ресурси 

1. http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180703&at=exc&n=0 

2. http://studentam.net.ua/content/view/3171/86/ 

3. http://uadoc.zavantag.com/text/11928/index-1.html?page=7 

4. http://www.mon.gov.ua – офіційний сайтМіністерстваосвіти і науки України. 

5. http://www.nmu.org.ua – офіційнийсайт НГУ. 

6. www.psylib.ukrweb.net– Навчально-пізнавальна бібліотека. 

 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (усний). 

3. Засоби діагностики успішності навчання  

Діагностика знань студентів здійснюється з допомогою усних та письмових 

опитувань на практичних заняттях, тестувань, письмових контрольних робіт, 

усних екзаменаційних завдань.  
 

http://www.iworld.ru/attachment.php?barcode=978591180703&at=exc&n=0
http://studentam.net.ua/content/view/3171/86/
http://uadoc.zavantag.com/text/11928/index-1.html?page=7
http://www.mon.gov.ua/
http://www.nmu.org.ua/
http://www.psylib.ukrweb.net/

