
Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 053 Психологія 

Освітня програма: Психологія 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Курс: 3 

Семестр:  6-й  

Факультет Соціальної та психологічної освіти 

Кафедра Психології 

Викладач(-і) ПІБ: Данилевич Лариса Арсеніївна 

Посада: доцент кафедри психології 

E-ma: larysa.danylevych@udpu.edu.ua   

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=2360 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового  компонента.  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 кредитів /120 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (16 год), 

лабораторні (10 год.),  самостійна робота (72 год.) 

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

робота (108 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Під час вивчення цього курсу 

здобувачів 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 наступні: 

регулярно відвідувати лекційні та семінарські заняття, 

виконувати самостійну роботу та індивідуальне завдання. 

Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним 

вимогам ділової та наукової етики: не припустимо під час 

відповідей користуватися на занятті мобільними телефонами, 

порушувати дисципліну розмовами або в будь-який інший 

спосіб. 

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 соціальної психології як науки, сучасні 

теоретичні підходи пояснення соціальної поведінки людини, 

закономірності спілкування та взаємодії між людьми, 

внутрішньо-психічні процеси групи (яваща групової 

динаміки: лідерство, конформізм), соціально-психологічні 

характеристики особистості, проблеми соціалізації індивіда.  

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

ключових понять з основ соціальної психології, 

закономірностей поведінки та спілкування людини в соціумі, 

вплив різних соціальних груп, взаємовідносин на соціалізацію 
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особистості та способи соціально-психологічного впливу на 

людину; для розвитку соціально-психологічної 

компетентності в оцінці та розвʼязанні соціальних ситуацій.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

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.  

Навички soft skils: комунікабельність, емоційний інтелект, 

стресостійкість, позитивне мислення, вміння керувати 

емоціями,  вміння критично мислити, здатність порозумітись, 

розвиток соціальних навиків та емоційного сприйняття, 

уміння аргументувати свою думку. 

 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

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 та завдання соціальної психології. Соціально-

психологічна реальність, соціально-психологічні явища, 

механізми. 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. Психологія великих груп. Соціально-
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психологічні дослідження особистості. Прикладні проблеми 

соціальної психології.  

Обов’язкові завдання Виконання практичних та семінарських завдань; 

проходження поточного, модульного та підсумкового 

тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія, психодіагностика, 

основи психологічного консультування,  конфліктологія.  

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. 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 

4. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. К.: 

Центр навчальної літератури, 2008.  687 с. 

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

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

579 c.  

6. Соціальна психологія: Підручник. /Корнєв М.Н., 

Коваленко А.Б. К., 2006. 393 с. 

7. Данилевич Л.А. Психологічні особливості інформаційного 

впливу соціуму на екологічну свідомість. Сучасні 

тренінгові технології для розвитку особистості: еко-

тренінги. Збірник наукових праць за матеріалами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 

14 травня 2020 року). Умань, 2020. С.19–22.  

Поточний контроль виконання практичних завдань, тестовий контроль,  

виконання завдань самостійної роботи, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен 


