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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компоненту 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредити /90 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма:  лекції (18 год.), практичні (18 год.),  самостійна 

робота (54 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (8 год.),  самостійна 

робота (78 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями.  

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

відвідувати усі види навчальних занять; вчасно інформувати 

деканат про неможливість відвідувати навчальні заняття, 

складати (перескладати) екзамени, заліки тощо через поважні 

причини; подати підтверджувальні документи, що засвідчують 

поважну причину, яка унеможливила відвідування навчальних 

занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Під час 

виконання індивідуальних завдань творчого характеру 

здобувачі вищої освіти досліджують та аналізують інноваційні 

процеси в галузі освіти, креативно підходять до пошуку джерел 

та формують схеми вирішення проблем у сфері соціальної 

психології. 

Що будемо вивчати?  Сутність предмету науки, сучасні зарубіжні теорії пояснення 

соціальної поведінки людини, історію розвитку соціальної 

психології в Україні, закономірності спілкування та взаємодії 

між людьми,  внутрішні психологічні процеси групи (групова 

динаміка), соціально-психологічні типи особистості, 

особливості соціалізації індивіда.  

Чому це треба вивчати?  Засвоєння знань та ключових понять з соціальної психології, 

усвідомлення закономірностей поведінки та спілкування 

людини в соціумі, сутності соціально-психологічних явищ; 

поглиблене розуміння психологічних характеристик різних 

соціальних груп та спільностей, способів соціально-

психологічного впливу соціуму на людину. 

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5533


функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

 Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Користуватися спеціальними діагностичними методиками, 

які дозволяють оцінити індивідуальні особливості особистості; 

інтерпретувати власні психічні стани; проводити елементарні 

психологічні дослідження. 

 Досліджувати соціально-психологічні явища: міжособисті 

стосунки, розрізняти соціально-психологічні типи особистості; 

використовувати механізми перцепції: визначати об’єкти 

соціально-психологічного дослідження, обирати соціально-

психологічні методики та складати план-проспект соціально-

психологічного дослідження. 

Навички soft skils: 

- комунікативні навички 

- емоційний інтелект 

- стресостійкість 

- позитивне мислення 

- вміння керувати емоціями 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі 

- володіти емпатією. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність працювати в команді.  

 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології.  

 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

 Здатність до розуміння закономірностей спілкування та 

взаємодії між людьми; видів групової динаміки; соціально-

психологічні типів особистості; методів дослідження 

соціальної психології. 

 Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання і методи соціальної психології. Історія 

розвитку соціальної психології як науки. Методи дослідження 

соціальної психології. Закономірності спілкування та взаємодії 

людей. Психологічна характеристика функцій спілкування. 

Психологічні характеристики малих соціальних груп. 

Динамічні процеси в малій групі. Соціальна психологія 
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великих груп. Соціально-психологічні дослідження 

особистості. 

Обов’язкові завдання Виконання завдань практичних занять; виконання поточного, 

модульного та підсумкового тестування; захист  

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні 

зв’язки  

Загальна психологія, вікова  психологія, диференційна 

психологія, експериментальна психологія. 
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань, тестовий контроль,  виконання 

завдань самостійної роботи, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Залік 

 


