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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010106  

«Соціальна педагогіка» 

(шифр і назва) 
Модулів – 4 

Спеціальність 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_Соціальна психологія 

супервізій_ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

144 

6-й 7-й 8-й 

Лекції (годин) 64 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 90 

самостійної роботи 

студента – 54 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

15  15 15 

Практичні, семінарські 

45 (годин) 

22 12 11 

Лабораторні 

(годин) 

- - 

Самостійна робота 54год 

18 18 18 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен (7 семестр) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 2 : 1. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивченняданоїдисципліни: 

 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 – ознайомити студентів з основними поняттями й 

проблемами соціальної психології, закласти фундамент їхніх психологічних 

знань. 

Основними завданнями є вивчення законів психічної діяльності, сприяти 

оволодінню теоретичними знаннями про соціальну психологію як культурно-

історичне явище і як науку;  

• 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. 

 

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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль І. Соціальна психологія як наука 

 

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 

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. 
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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.  

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 
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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: 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. 
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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.  

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 
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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 

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.  
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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 

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. 

Соціальна установка як центральний елемент позиції. Структура соціальної 

установки: емоційний, когнітивний та поведінковий компоненти. Функції 

соціальної установки. Співвідношення понять установки у соціальній та загальній 
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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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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Усього 

в тому числі 

Лекції семінари 
Практич

ні 

Самост. 

робота 

144 45 8 37 54 

Змістовний модуль І. Соціальна психологія як наука 

Тема 1. Науковий статус 

соціальної психології 
8 2  

2 4 

Тема 2. Місце соціальної 

психології в системі наукових 

знань. Предметне поле 

соціальної психології 

15 4 2 

 

4 5 

Тема 3.Етапи становлення та 

розвитку соціальної психології 
10 4  

2 4 

Разом за змістовним 

модулем 1 
33 10 2 8 

13 

 Змістовний модуль IІ. Соціальна психологія спілкування та взаємодії 

Тема 4. Спілкування як 

соціально-психологічний 

феномен. Зміст та функції 

спілкування 

 

12 

 

4 

 

- 

 

4 4 

Тема 5. Спілкування як 

соціальний зв'язок. 

Міжособисте сприймання і 

взаєморозуміння 

 

14 

 

5 

 

2 

 

2 5 

Разом за змістовним 

модулем II 

26 9 2 6 9 

Змістовний модуль IІІ. Cоціальна психологія груп 

Тема 6. Особливості 

поведінки людей в групових 

(організованих) соціальних 

спільнотах 

 

12 

 

4 

  

4 4 

Тема 7. Особливості 

поведінки людей в 

неорганізованих (масових)  

соціальних спільнотах 

13 4  4 

5 

Разом за змістовним  

Модулем III 

25 8 - 8 9 

Змістовний модуль IV. Соціальна психологія  малих соціальних груп 

Тема 8. Соціально-

психологічні характеристики 

15 6  5 4 
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малої соціальної групи 

Тема 9. Процеси групової 

динаміки 

12 4 2 2 4 

Разом за змістовним 

модулем IV 

27 10 2 7 8 

Змістовний модуль V. Соціальна психологія особистості 

Тема 10. Поняття особистості 

в соціальній психології 

6 2  - 4 

Тема 11. Особистість в 

системі соціальних зв’язків  

10 1 2 2 5 

Тема 12. Прикладна соціальна 

психологія: загальна 

характеристика 

17 5  6 6 

Разом за змістовним  

модулем V 

33 8 2 8 15 

Усього годин: 144 45 8 37 54 

 

 

5. Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Тема 2. Предметне поле соціальної психології . 2 
2 Тема 5. Міжособисте сприймання та взаєморозуміння .. 2 
3 Тема 9. Процеси групової динаміки. 2 

4 Тема 11. Особистість в системі соціальних зв’язків  2 

 

Тема 2. Предметне поле соціальної психології   

Семінарське заняття 

 

Мета заняття: визначення предметного поля соціальної психології в 

контексті загальнопсихологічних дисциплін 

План 

1. Місце і роль соціальної психології в системі наукових знань. 

2. Структура соціальної психології, її основні  поняття та категорії. 

3. Зв'язок соціальної психології з іншими науками. Соціальна психологія і 

соціологія: проблема взаємозв’язку. 

4. Передумови виникнення соціальної психології. 

5. Перші соціально-психологічні теорії, їх роль і значення для подальшого 

розвитку науки. 

6. Особливості становлення вітчизняної соціальної психології. 

 

Рекомендована література: [1,8, 10, 12,19] 
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Тема 5. Міжособисте сприймання та взаєморозуміння  

Семінарське заняття  

Мета заняття: з’ясувати специфіку процесів сприймання і розуміння в 

соціальній психології в контексті міжособистої взаємодії  

План 
 

Рекомендована література: [1,8,10,15,21,28.31] 

 

Тема 9. Процеси групової динаміки 

 

Семінарське заняття  

 

Мета заняття: окреслити особливості становлення та функціонування 

внутрішньогрупових процесів і феноменів  

План 

1. Мала група як соціально-психологічний феномен. 

2. Загальна характеристика динамічних процесів у малій групі.  

3. Феномен групового тиску. 

4. Лідерство і керівництво в малих групах. 

5. Прийняття групового рішення. 

6. Групові феномени в малій групі та методики їх дослідження. 

7. Методика вивчення міжособистісних відносин у малій групі. 

 

Рекомендована література: 1,8,10,12,15,27] 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-ть 

годин 

1 Етапи становлення і розвитку соціальної психології 2 

2 Основні напрямки досліджень у сучасній соціальній психології 2 

3 Спілкування як обмін діями та інформацією.  4 

4 Міжособистісне сприйняття та налагоджування стосунків 2 

5 Сугестивні впливи в системі соціальних комунікацій 2 

6 Деструктивні і конструктивні взаємодії 2 

7 Особливості дослідження міжгрупової взаємодії 4 

8 Соціальні установки 2 

9 Соціальна психологія малих груп 4 

10 Соціальні впливи в малій групі 2 
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11 Натовп як соціально-психологічний феномен і форма масової 

поведінки людей.  

3 

12 Вплив групи на особистість. 2 

13 Застосування соціально-психологічного знання в окремих галузях 

практики. 

6 

 Разом 37 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота. 

 

з/п 
Назва теми та зміст самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Науковий статус соціальної психології 

Користуючись учбово-довідковою літературою, складіть 

словник основних понять і категорій соціальної психології 

4 

2 

Тема 2. Місце соціальної психології в системі наукових 

знань. Предметне поле соціальної психології  

Порівняйте визначення соціальної психології як науки в 

підручниках Г.М.Андрєєвої, В.М.Москаленко, Л.Є. Орбан-

Лембрик, Д.Майєрса, Крисько В.Г.  

5 

3 

Тема 3.Етапи становлення та розвитку соціальної 

психології  

Користуючись підручником, проведіть порівняльний аналіз 

етапів становлення соціальної психології в різні історичні 

періоди та визначте характерні особливості кожного з них 

4 

4 

Тема 4. Спілкування як соціально-психологічний феномен. 

Зміст та функції спілкування  

Проведіть порівняльний аналіз поняття «спілкування» у 

соціології, загальній та соціальній психології. Визначте та 

поясніть особливості соціально-психологічного підходу 

4 

5 

Тема 5. Спілкування як соціальний зв'язок. Міжособисте 

сприймання і взаєморозуміння  

Підберіть комплекс психодіагностичних методик  з 

визначення рівня міжособистих відносин в групі 

5 

6 

Тема 6. Особливості поведінки людей в групових 

(організованих) соціальних спільнотах  

Проаналізуйте підходи  різних науковців до проблеми 

класифікації соціальних груп в соціальній психології 

4 

7 Тема 7. Особливості поведінки людей в неорганізованих 

(масових)  соціальних спільнотах  
5 
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Користуючись монографією С.Московичи «Век толп»,   

розкрийте взаємозв’зок  масової та суспільної психології  

8 

Тема 8. Соціально-психологічні характеристики малої 

соціальної групи  

Сформулюйте соціально-психологічні характеристики 

малої соціальної групи 

4 

9 
Тема 9. Процеси групової динаміки  

З’ясуйте фактори і механізми,  які впливають на 

соціалізацію особистості в сучасних умовах  

4 

10 

Тема 10. Поняття особистості в соціальній психології 

Користуючись психологічними словниками, проведіть 

порівняльний аналіз поняття «особистість» в соціології, 

загальній та соціальній психології 

4 

11 Тема 11. Особистість в системі соціальних зв’язків 

Проведіть соціометричне дослідження лідерської структури  

групи за місцем професійної діяльності, складіть  

соціоматрицю і таблицю розподілу соціальних ролей в 

групі. Визначте взаємні вибори в групі 

5 

12 Тема 12. Прикладна соціальна психологія:загальна 

характеристика Підберіть  комплекс соціально-

психологічних методик для діагностики психології  

колективу за місцем професійної діяльності 

6 

 Всього 54 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальні завдання полягають у проведенні соціально-психологічних 

вивчень за тематикою навчальної дисципліни. 

 
10. Методи навчання 

 

Методи навчання, що використовуються у процесі занять: 

– пояснювально-ілюстративний; 

– репродуктивний; 

–  проблемний; 

–  метод моделювання 

–  частково-пошуковий (евристичний); 

–  ділова гра, як метод активного навчання 

–  дослідницький; 

–  наочні; 

–  дискусійні методи  
–  практичні;  

– інтерактивні методи: метод проектів, метод 
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Методи навчання, що використовуються під час практичних занять: 

- Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

- традиційна бесіда; 

- евристична бесіда; 

- Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

- Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

- Інтерактивні методи. 

 

 

11. Методи контролю 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль 

успішності, модульний контроль та складання  іспиту. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять та виконання практичних 

робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається контроль знань, порядок проведення та зміст якого наводяться в 

робочій навчальній програмі. 

Для організації самостійної роботи студентів передбачається виконання 

індивідуальних завдань, зокрема психологічних моніторингів(вивчень психічних 

проявів) у напрямку діяльності особи чи групи відповідно до специфіки галузі 

психології у навчальній дисципліні, написання інтерпретаційних протоколів та 

складання тематичних опитувальників у з прикладної тематики курсу, а 

також складання конспектів занять, виготовлення стимульного до 

психологічних вивчень матеріалу. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

6 семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума балів 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовниймодуль 3 

28 сем., пр 

 

ср. сем., пр ср. сем., пр 

 

ср. 

8 - 10 - 10  

 

7 семестр 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Сума балів за 

семестр 

Сума 

поточних 

за курс 

Іспит Сума 
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Змістовий 

модуль 4 

Змістовий  

модуль 5 
22 50 50 100 

сем., пр ср. сем., пр ср. 

10 - 12 - 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка в балах ECTS Визначення Національна шкала 

90-100 A Відмінно Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Програма з курсу «Соціальна психологія» 

2. Конспекти лекцій.  

3. Підручники та їх електронні форми (зазначені у списку літератури(.  

4. Навчальні посібники (зазначені у списку літератури).  

5. Мультимедійні презентації до лекцій, відеоматеріали, електронні ресурси  

6. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання. 

7. Плани практичних та семінарських занять. 

8. Завдання для самостійного опрацювання. 

9. Базова та допоміжна література. 

10. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, питання для усних 

відповідей, завдання для ККР, підбір адаптованих до проблематики курсу батарей 

психологічного інструментарію,  питання до заліку, перелік питань до екзамену, 

перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок запитань і завдань для 

самоконтролю за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом 

Інтернет мережі.  

 

14. Рекомендована література 

 

Базова 

1.  Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник. 5-е изд./ Г.М.Андреева  – 

М.: Аспект-Пресс, 2008. – 363с. 

2. Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие. – К.: ТОВ 

«Кондор», 2010. – 320с. 

3. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.- метод. посіб./ Н.М.Ануфрієва, 

Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова – К.: Каравелла, 2009. – 216с. 
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4. Волянська О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. / О.В.Волянська, А.М. 

Ніколаєвська – К.: «Знання», 2008. – 275с. 

5. Еникеев М.И. Социальная психология: Учеб. для вузов – М.: Изд-во ПРИОР, 

2000. – 160с.  

6. Зелінська Т.М. Соціальна психологія. Посібник. – К.: ТОВ «Кондор», 2010. – 

216с. 

7. Крысько В.Г. Социальная психология: Учебн. для вузов – М.: ВлаДос- Пресс, 

2007. – 448с. 

8. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии – М.; СПб.: 

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, 
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