
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП9.Б053.07-03 

2. Назва: Соціальна психологія 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• в умовах виробничої діяльності відслідковувати загальні та локальні зміни в 

масовій свідомості; 

• проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств 

населення; 

• здійснювати соціально-психологічне забезпечення вирішення групових конфліктів; 

• аналізувати явища повсякденного життя з позицій соціальної психології; 

• використовувати отриманні знання в інших навчальних дисциплінах, що 

передбачені планом підготовки. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

засвоєння курсу «Соціальна психологія» базується на попередньо отриманих знаннях 

студентів з загальної психології, історії психології, антропології, вступу зі 

спеціальності, політична психологія та інших дисциплін. Курс соціальна психологія 

пов’язаний із загальною, віковою та педагогічною психологією. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): психологія конфлікту, психологія сім’ї. 

12. Зміст курсу: Методологічні основи та методи соціальної психології. Проблема 

особистості в соціальній психології. Соціально-психологічні аспекти соціалізації 

особистості. Соціальні настанови. Рольова поведінка особистості. Проблема соціальної 

ідентичності особистості. Соціально-психологічні закономірності спілкування. 

Проблема групи в соціальній психології. Соціально-психологічні характеристики 

малої групи. Соціально-психологічні особливості великих соціальних груп. Соціальна 

психологія і соціальна практика. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 

2. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические 

законы поведения человека в социуме. – СПб.: Питер, 2002. – 560 с. 

3. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 688 с. 

4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. — К.: Либідь, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник.– К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 688 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 26 год. семінарські заняття, 96 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 

4 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Ставицький О.О., доктор психологічних наук, 

професор 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП9.Б053.07-03 

2. Title: Social psychology  

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 4 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

• to monitor the general and local changes in the mass consciousness in the conditions of 

production activity; 

• monitor the psychological status of individual groups and segments of the population; 

• carry out social and psychological support for resolving group conflicts; 

• to analyze the phenomena of everyday life from the standpoint of social psychology; 

• use the knowledge gained in other disciplines provided for in the training plan.. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: • Successful completion of 

the course in Social Psychology is based on students' prior knowledge of general psychology, 

history of psychology, anthropology, admission to the specialty, political psychology and 

other disciplines. Social psychology course is related to general, age and pedagogical 

psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
conflict psychology, family psychology.  

12. Course contents: Methodological foundations and methods of social psychology. The 

problem of personality in social psychology. Socio-psychological aspects of socialization of 

personality. Social guidelines. Role behavior of the individual. The problem of social identity 

of the individual. Socio-psychological patterns of communication. The problem of group in 

social psychology. Socio-psychological characteristics of a small group. Socio-psychological 

features of large social groups. Social psychology and social practice. 
13. Recommended educational editions:  

1. Andreeva GM Social psychology. - M .: Moscow State University Publishing House, 

2003. - 364 p. 

2. Aronson E., Wilson T., Eikert R. Social psychology. Psychological laws of human 

behavior in society. - St. Petersburg: Peter, 2002. - 560 p. 

3. Myers D. Social psychology. - St. Petersburg: Peter, 1996. - 688 p. 

4. Orban-Lembrick LE Social Psychology: Textbook: In 2 books. - K .: Libid, 2004. 

5. Moskalenko VV Social Psychology. Textbook. - K .: Center for Educational Literature, 

2008. - 688 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
28 years lectures, 26 hours Seminar classes 96 hours. independent work. Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam, or test, or oral at the end of 4 semester. 

Current control (60 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of Stavitskyі O.O., Doctor of psychology, Professor  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


