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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  основного вибору  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредити /90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (24  год.), 

самостійна робота (44 год.) 

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

робота (78 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність Під час вивчення цього курсу 

здобувачі мають дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, зокрема: самостійно виконувати всі завдання 

курсу, підсумкове тестове завдання; надавати для оцінювання 

лише результати власної роботи; дотримуватися норм 

законодавства про авторське право, робити посилання на 

джерела інформації авторів. 

Відвідування занять. Умови зарахування курсу є наступні: 

регулярно відвідувати лекційні та семінарські заняття, 

виконувати самостійну роботу, індивідуальне завдання. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним 

вимогам ділової та наукової етики: не припустимо під час 

відповідей користуватися мобільними телефонами. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  

1.Написання тез, підбір інформації про нові дослідження у 

галузі соціальної психології, виступи на практичних заняттях. 

2.Участь у конференціях, круглих столах, семінарах 

(сертифікат); набуття компетентностей у неформальній освіті 

(онлайн курси, участь у вебінарах та ін.). 

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

соціальної поведінки людини, психологічні закономірності 

спілкування та взаємодії між людьми, способи соціально-

психологічного впливу, внутрішні психологічні процеси 

групи (групова динаміка), соціально-психологічні типи 

особистості, особливості соціалізації індивіда. 

Чому це треба вивчати?  Засвоєння  психологічних знань для розуміння та пояснення 

закономірностей соціальної поведінки та спілкування людини 

в різних спільностях, для розвитку соціально-психологічної 

компетентності в оцінці та розвʼязанні соціальних ситуацій, 

про вплив різних соціальних груп та взаємовідносин на 

соціалізацію особистості. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9076


Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати, порівнювати та пояснювати психічні й 

соціально-психологічні явища. 

Демонструвати базові навички креативного,  критичного 

мислення у дослідженнях й професійному спілкуванні та 

практичні навички вирішення конфліктних ситуацій. 

Навички Soft skills – комунікабельність, вміння виступати 

перед аудиторією, вміння приймати рішення, 

відповідальність, вміння вирішувати проблему, вміння 

формувати команду та працювати в ній, вміння критично 

мислити, здатність порозумітись, розвиток соціальних 

навиків та емоційного сприйняття, уміння аргументувати 

свою думку. 

Як можна використати 

набуті знання та 

 уміння? 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, прагнути до 

розвитку та саморозвитку. 

Здатність до конструктивного спілкування, співпрацювати в 

команді, ефективно взаємодіяти з іншими людьми та 

налагоджувати ефективну міжособистісну комунікацію, проявляти 

лідерські якості. 

Здатність до розуміння природи психічних явищ, поведінки, 

діяльності та вчинків.  

Здатність до розуміння закономірностей спілкування та взаємодії 

між людьми; здатність до комунікації з особами з ООП. 

Зміст дисципліни Предмет і завдання соціальної психології. Соціально-

психологічні явища, соціально-психологічна реальність: 

навіювання, переконання, мода, паніка, чутки; соціальна 

фасилітація та інгибіція. Історія розвитку соціальної 

психології як науки. Методи дослідження. Закономірності 

спілкування та взаємодії людей. Психологічна 

характеристика функцій спілкування. Психологічні 

характеристики малих соціальних груп. Динамічні процеси в 

малій групі. Психологічні характеристики великих груп.  

Соціально-психологічні дослідження особистості. 

Обов’язкові завдання Виконання практичних та семінарських завдань; 

проходження поточного, модульного та підсумкового 

тестування.  

Міждисциплінарні зв’язки  загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, історія 

психології, організація діяльності психологічної служби, 

наукові дослідження в психології. 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Поліщук В. М. Соціальна психологія (програмні основи, 

змістові модулі, інформаційне забезпечення): навч. 

посібник. Суми: Університетська книга, 2021.  217 с.   

2. Соціальна психологія: навч. посіб. для здобувачів ступеня 

бакалавра / Н. Ю. Волянюк, Г. В. Ложкін, О. В. 

Винославська, І. О. Блохіна, М. О. Кононець, О. В. 

Москаленко, О. І. Боковець, Б. В. Андрійцев ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с. 

3. Основи соціальної психології: підруч. для закл. вищої 

освіти / за ред. М. М. Слюсаревського. Київ: Талком, 2018. 

579 c.  

4. Данилевич Л.А. Психологічні аспекти розвитку соціально-

психологічної компетентності студентів-психологів : зб-к 

наук. праць. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія  Психологічні науки.  Херсон: Видав. 

Дім «Гельветика», 2017.  Випуск 2. Том 1.  С. 89-93. 
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Поточний контроль виконання практичних завдань, тестовий контроль,  

виконання завдань самостійної роботи. 

Підсумковий контроль залік 


