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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи організації 
навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно 
до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми 
навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» є 
одним із обов’язкових курсів циклу професійної та практичної підготовки фахівця з 
психології, а тому вивчається відразу після вивчення «Загальної психології» і є 
основою для вивчення всіх наступних професійно-орієнтованих дисциплін 
(„Психологія управління”, „Психологія сім’ї”, „Етнопсихологія”, „Історична 
психологія”, „Політична психологія”, „Психологія конфлікту”, „Психологія малої 
групи”, „Психологія мас”, „Психологія спілкування”, „Психологія ЗМІ”, „Гендерна 
психологія”, „Психологія релігії”, „Психологія катастроф та екстремальних 
ситуацій”, „Основи СПT”, „Психологія спорту”).  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України. 

Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна психологія» є 
нормативним документом Національного університету водного господарства та 
природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального 
плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу 
навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги 
знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціальна психологія», 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів.  

Мета навчальної дисципліни «Соціальна психологія»: 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.  

Предметом «Соціальної психології» є закономірності спілкування і взаємодії 
людей у суспільстві, колективі, групі. Знання в галузі соціальної психології дають 
можливість на практиці застосовувати комплексні методи вивчення соціально-

психологічного клімату у колективі, а також розробляти і здійснювати програми 
соціально-психологічних досліджень. 

Ключові слова: психологія, соціальна психологія, людина, особистість, група, 
психологічна сумісність, соціалізація, лідер, статус, юрба, спілкування, взаємодія, 
соціальні впливи. 
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Аbstract 

The work curriculum in the discipline "Social Psychology" is a normative document 

of the National University of Water Management and Nature Management, which is 

developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and 

professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the 

specialty "Psychology" full-time and correspondence form of study. The work curriculum 

is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount 

of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the 

educational program of the algorithm of studying the educational material of the discipline 

"Social Psychology", the necessary methodological support, components and technology of 

assessment of students' educational achievements. 

The purpose of the course "Social Psychology": to develop students' scientific outlook 

and ability to analyze the socio-psychological phenomena characteristic of social reality in 

modern Ukraine; to form a system of knowledge about social psychology as a social 

phenomenon and as a science that studies the regularities of the relationship between social 

and psychological; to learn to understand the system of human relations, to find ways to 

resolve issues arising in the communicative sphere of interpersonal and intergroup 

interactions. 

The subject of "Social Psychology" is the patterns of communication and interaction 

of people in society, team, group. Knowledge in the field of social psychology makes it 

possible to put into practice the complex methods of studying the socio-psychological 

climate in the team, as well as to develop and implement programs of social and 

psychological research. 

Key words: psychology, social psychology, person, personality, group, 

psychological compatibility, socialization, leader, status, crowd, communication, 

interaction, social influences. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 

  

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

5 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 
поведінкові 

науки» 
Нормативна 

 
Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 
психологія 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

3 
2-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 150 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 

самостійної роботи 
студента – 8 

Рівень вищої 
світи: «бакалавр» 

28 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
26 год. 8 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

96 год. 140 год. 
Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 
іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Соціальна психологія»: ознайомлення студентів 
з роботами вітчизняних та закордонних соціальних психологів; засвоєння 
теоретичних основ соціальної психології; систематизація фундаментальних знань і 
аналіз головних тенденцій сучасних досліджень в галузі соціальної психології; 
знайомство з головними принципами, методами і методиками соціально-

психологічних досліджень; знайомство студентів з прикладними аспектами 
соціальної психології. 

Завданнями курсу є:  

- формування стійкого інтересу до соціальної психології як науки, бажання 
використовувати набуті знання в реальному житті та в професійній діяльності 
зокрема; 
- розкриття залежності соціальних процесів та явищ від психологічних особливостей 
особистості та кожного члена соціальної групи. 

Вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» спрямовано на 
формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  
- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 
науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на знаходження 
необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, здійснювати аналіз та 
оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з різних джерел; 

Міжособистісні компетенції:  
- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в різних 
ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 
пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються.  

Системні компетенції:  
- готовність підвищувати свій інтелектуальний, загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  
- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, гнучко 

адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого особистісного 
потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї професійної діяльності у 
відповідності до вимог певного профілю професійної компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 
готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 
методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 
новітніх знань та технологій;  

- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 
функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, виокремлювати 
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причини та фактори, що диференціюють характер їх індивідуального функціонування 
та розвитку; у практичній діяльності: здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 
планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі; 

- здатність використовувати соціально-психологічні теорії і поняття для аналізу 
групової динаміки, спілкування, міжособистісної та між групової взаємодії а також 
здатність використовувати теоретичні засади соціальної роботи для вдосконалення 
стосунків держави та різних груп населення.   

Очікуванні результати навчання: знання класичних та сучасних соціально-

психологічних теорій і досліджень; навички соціально-психологічної діагностики 
особистості та групи; вміння досліджувати групову динаміку. 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 
знати: 
1. основні поняття і категорії соціальної психології; 
2. основні соціально-психологічні підходи до аналізу особистості, Я–концепції 

та міжособистісних відносин; 
3. основні соціально-психологічні підходи до аналізу груп та міжгрупової 

взаємодії. 
4.  отримати інформацію та опанувати практичні навички щодо особливостей 

використання соціально-психологічних методів дослідження. 
вміти: 
1. в умовах виробничої діяльності відслідковувати загальні та локальні зміни в 

масовій свідомості; 
2. проводити спостереження за психологічним станом окремих груп та верств 

населення; 

3. здійснювати соціально-психологічне забезпечення вирішення групових 
конфліктів. 

4. аналізувати явища повсякденного життя з позицій соціальної психології 
5. використовувати отриманні знання в інших навчальних дисциплінах, що 

передбачені планом підготовки. 
Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані для 

розширення власного та професійного світогляду. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу соціальної психології. Соціальна 
психологія особистості. 

Тема 1. Предмет, значення і завдання соціальної психології. Короткий 
огляд формування соціально-психологічних ідей. 

Характеристика різних трактувань предмета соціальної психології. Соціальна 
психологія як наука з „подвійним предметом”. Структура соціально-психологічних 
явищ. Місце соціальної психології в системі наукового знання. Практичне значення й 
задачі соціальної психології на сучасному етапі суспільного розвитку. Соціально-

психологічні ідеї в працях античних мислителів і філософів нового часу. Виділення 
емпіричної соціальної психології та створення перших соціально-психологічних 
теорій (В. Вундт, Г. Тард, Г. Лебон, Мак-Дауголл). Перші експериментальні 
дослідження й оформлення соціальної психології в самостійну науку.  

Розвиток зарубіжної соціальної психології із другої половини ХХ сторіччя. 
Основні напрямки західної соціальної психології й їхні теоретичні основи. 
Європейська критика американської соціальної психології. Постмодерністські теорії. 

Внесок радянських і пострадянських психологів у розвиток соціальної 
психології. 

Основні поняття теми: предмет дослідження, розвиток, людина, методи, 
особистість, індивід, індивідуальність, натовп, група. 

 

Тема 2. Методологічні основи та методи соціальної психології.   
Поняття методології наукового дослідження, її багаторівневий характер. 

Характеристика деяких загальнонаукових принципів у їхньому переломленні до 
соціальної психології (системності, формалізації, математизації). Специфіка 
емпіричних даних у соціально-психологічному дослідженні. 

Характеристика двох типів соціально-психологічних досліджень – 

експериментального й кореляційного. Надійність соціально-психологічного 
дослідження і її основні характеристики. Репрезентативність соціально-

психологічного дослідження. Класифікація методів соціально-психологічного 
дослідження та їх суттєві особливості. Значення правильного співвідношення 
кількісного і якісного аналізів у соціально-психологічному дослідженні.  

Характеристика методів вивчення соціально-психологічної реальності – 

соціально-психологічного спостереження контент-аналізу методів опитування і 
експерименту. Методи активного соціально-психологічного навчання. 

Основні поняття теми: принципи, методологія, метод, репрезентативність, 
контент-аналіз, дослідження, опитування, експеримент, активне соціально-

психологічне навчання. 

 

Тема 3. Проблема особистості в соціальній психології. Соціально-

психологічні властивості та типологія особистості. 
Специфіка постановки проблеми особистості в соціальній психології на відміну 

від загальної психології й соціології. Поняття соціально-психологічних властивостей 
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(якостей) особистості. Класифікація соціально-психологічних властивостей (якостей) 
особистості. Ціннісні орієнтації як головна соціально-психологічна характеристика 
особистості. Когнітивна складність і когнітивний стиль особистості. Поняття 
соціально-психологічної компетентності та соціально-психологічного потенціалу 
особистості. Поняття «соціально-історичного способу життя» як базове для розгляду 
соціально-психологічної типології особистості. Характеристика соціально-

психологічних типів особистості у вітчизняній і закордонній психології. Соціально-

психологічний тренінг як спосіб розвитку соціально-психологічних властивостей 
особистості. 

Основні поняття теми: особистість, соціально-психологічні властивості 
(якості) особистості, ціннісні орієнтації, характеристика, когнітивна складність, 

когнітивний стиль особистості, компетентність, типологія, тренінг. 
 

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. Соціальні 
настанови. 

Поняття соціалізації особистості в соціальній психології. Етапи й інститути 
соціалізації. Зміст процесу соціалізації. Фактори й механізми формування позитивної 
Я-концепції в процесі соціалізації. Концепції соціалізації в закордонній соціальній 
психології. 

Соціальна настанова як переломлення особистістю засвоєного в процесі 
соціалізації соціального досвіду. Значення загальнопсихологічних категорій 
«відношення» (В.Н. М’ясищев), «спрямованості» (Божович Л.І.), «особистісного 
смислу» (А.М. Леонтьєв), теорії настанови Д.Н. Узнадзе для соціальної психології. 
Багаторівневий характер настановчої регуляції психіки й соціальної поведінки. 
Диспозиція як фіксована соціальна орієнтація особистості щодо ситуацій, об'єктів і 
цінностей Диспозиційна концепція регуляції соціальної поведінки особистості (В. 
Ядов). Традиції дослідження соціальних настанов у західній психології. Визначення 
атитюда, характеристика його функцій і структури. Методи виміру атитюдів. 
Перевірка зв'язку лабораторних досліджень атитюдів з реальною поведінкою 
(експеримент Лап’єра). Закономірності формування й зміни соціальних настанов. 
Асимілятивна й контрастна зміна свідомості під впливом настанов. Механізми 
формування соціальних настанов. Проблема зміни соціальних настанов у 
дослідженнях закордонних соціальних психологів біхевіористської та 
когнітивістської орієнтації (Ховланд, Ньюком, Хайдер, Фестингер, Осгуд, 
Таненбаум). Дослідження закономірностей зміни соціальних настанов у школі К. 
Левіна. Механізм зміни соціальних настанов під впливом окремих учинків. 
Практичне значення проблеми зміни соціальних настанов. 

Основні поняття теми: особистість, соціально-психологічні закономірності, 
ціннісні орієнтації, настанови, атитюд, установка, свідомість, орієнтація. 

 

Тема 5. Рольова поведінка особистості. 
Соціальний статус особистості. 
Соціальна роль як шаблон, модель поведінки (Дж. Мід, Т. Ньюком). 

Нормативність рольової поведінки. Поняття «стилю виконання ролі». 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Співвідношення факторів мінливості й спадкоємності соціальної поведінки. 
Суперечливий характер співвідношення процесів соціалізації й індивідуалізації. 
Небезпека деіндивідуалізації особистості як наслідку надмірної адаптації до 
культури. Експерименти Зімбардо й Мілгрема. Провідне значення особистісного 
компонента в системі «роль – особистість». Соціальні очікування і їхній вплив на 
особистість. Закордонні дослідження експектацій (Розенталь і Джекобсон; Брофі й 
Гуд). Теоретичний аналіз і пояснення суперечливих даних, що належать до «ефекту 
Пігмаліона» (Харгрівс). 

Основні поняття теми: особистість, соціально-психологічні ролі, ціннісні 
орієнтації, статус, культура, очікування, свідомість, орієнтація, індивідуалізація. 

 

Тема 6. Проблема соціальної ідентичності особистості. 
Я-концепція особистості як єдність соціальної та персоціальної ідентичностей. 

Специфіка розуміння „Я” в соціальній психології. Проблематика стабільності та 
мінливості „Я”. Специфіка розуміння „Я” в соціальній психології (соціальний 
конструкціонізм К. Гергена, європейські теорії Г. Теджфела та Дж. Тернера, 
Р. Харре). Структурні компоненти Я-концепції. Тенденція до розгляду традиційного 
„Я” як процесу та результату самоствердження (Я-наратив) у гратах соціальних 
взаємовідносин (К. Герген, Р. Харре). Проблема «множинної ідентичності». 

Концепція можливої соціальної ідентичності М. Синнирелли. Поняття 
диференційованості ідентичності. Криза ідентичності та цінностей в умовах 
соціальних змін. 

Основні поняття теми: особистість, постмодернізм, конструкціонізм, Я-

концепція, самоствердження, соціальна ідентичність, свідомість, диференціація, 

цінності. 
 

Змістовний модуль 2. Соціально-психологічні закономірності 
спілкування. 

Тема 7. Спілкування як соціально-психологічна проблема. 

Спілкування як логічний центр сучасної психології. Дослідження спілкування 
в різних системах наукового знання. Специфіка соціально-психологічного підходу до 
спілкування. Проблема співвідношення спілкування й діяльності та її дискусійний 
характер. Функції спілкування. Структура процесу спілкування. Єдність 
комунікативного, інтерактивного й перцептивного компонентів спілкування.  

Основні поняття теми: особистість, спілкування, комунікація, діяльність, 
інтеракція, свідомість, дискусія, перцепція. 

 

Тема 8. Спілкування як комунікативний процес. 

Аналіз комунікативного процесу та його компонентів. 
Комунікативні бар'єри в спілкуванні як механізм контрсугестії. 
Запобігання й заперечення авторитету як захист від джерела комунікативного 

впливу; нерозуміння як захист від змісту повідомлення. Характеристика різних рівнів 
нерозуміння. Зовнішні й внутрішні бар'єри комунікації. Ефективність комунікації як 
наслідок спільних зусиль учасників процесу. 
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Характеристика шляхів і конкретних прийомів подолання комунікативних 
бар'єрів.  

Основні поняття теми: особистість, спілкування, комунікація, діяльність, 
інтеракція, свідомість, сугестія, вплив, комунікативні бар'єри. 

 

Тема 9. Спілкування як інтерактивний процес. 

Проблема взаємодії людей у соціальній психології. Види інтеракцій. 
Інтерпретація експериментальних ситуацій «торгу» у біхевіористськи орієнтованій 
соціальній психології. Теорія «діадичної взаємодії» Тібо і Келлі. Використання Тібо і 
Келлі математичного апарата теорії ігор для аналізу стратегії партнерів («дилема 
в'язня»). Теорія «соціального обміну» Хоманса. Проблема інтеракцій у 
«символічному інтеракціонізмі». Транзактний аналіз спілкування (Перлз, Берн). 
Класифікація й характеристика соціальних ситуацій взаємодії. Стиль спілкування як 
основа побудови й розуміння соціальних ситуацій. Соціально-психологічні 
закономірності поведінки, «що допомагає». Ситуативні, особистісні й гендерні 
детермінанти альтруїзму. 

Основні поняття теми: особистість, спілкування, комунікація, поведінка, 
інтеракція, свідомість, сугестія, інтерпретація, комунікативні бар'єри, партнери, стилі 
спілкування, взаємодія, соціальна ситуація, закономірності, гендер. 

 

Тема 10. Спілкування як процес соціальної (міжособистісної) перцепції. 
Поняття «соціальна перцепція». Взаємне сприйняття й пізнання партнерів по 

спілкуванню як основа встановлення взаєморозуміння. Типові схеми формування 
першого враження про іншу людину й ознаки їх включення. Стереотипізація як 
механізм соціальної перцепції. Помилки й ефекти соціальної перцепції. Механізми 
міжособистісного сприйняття (ідентифікація, соціально-психологічна рефлексія, 
емпатія). 

Явище «каузальної атрибуції» як інтерпретації причин поведінки іншої 
людини. Структура атрибутивного процесу. Види й форми атрибуції. Теоретичні 
моделі каузальної атрибуції в західній соціальній психології (Хайдер, Джоунс і Девіс, 
Келлі). Класифікація й аналіз помилок каузальної атрибуції. 

Явище міжособистісної атракції як емоційного аспекту міжособистісного 
сприйняття. Основні напрямки в дослідженні атракції в соціальній психології. 
Симпатія, дружба, кохання як різні рівні (форми) атракції. Психологічні 
закономірності виникнення симпатії. 

Основні поняття теми: особистість, спілкування, комунікація, каузальна 
атрибуція, інтеракція, свідомість, сугестія, інтерпретація, комунікативні бар'єри, 
партнери, атракція, взаємодія, соціальна ситуація, соціальна перцепція, симпатія. 
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Змістовний модуль 3. Соціальна психологія груп. Застосування соціально-

психологічних знань у різних сферах соціальної практики. 
 

Тема 11. Проблема групи в соціальній психології. 
Поняття соціальної групи. Класифікація соціальних груп. Поняття малої групи. 

Класифікація й істотні ознаки малих груп. Традиції в соціологічному й соціально-

психологічному дослідженні малих груп західними й радянськими психологами. 
Соціометричний (Морено) і соціологічний (Мейо) напрямки; школа «групової 
динаміки» К. Левіна; психоаналітичний напрямок (теорії груп Бенніса, Шепарда, 
Шутца); інтеракціоністський напрямок; школа В.А. Петровского (стратометрична 
теорія групової активності). 

Розвиток малої групи. Механізми групоутворення й групової динаміки. 
Розвиток групи за моделю Стенфорда, Роарка. Дослідження закономірностей 
формування групи високого рівня розвитку (колективу) у радянській соціальній 
психології.  

Основні поняття теми: особистість, спілкування, комунікація, соціальна 
група, інтеракція, свідомість, групова динаміка, мала група, взаємодія, соціальна 
ситуація, стратометрична теорія групової активності. 

 

Тема 12. Соціально-психологічні характеристики малої групи. 

Феномен групового тиску на особистість. Визначення понять конформізму, 
конформності й конформної поведінки. Експерименти Аша, Креча, Крачфілда, 
Шерифа по вивченню групового тиску на особистість. Аналіз причин виникнення 
феномена. Недостатність його негативної оцінки. Трактування конформізму в школі 
А. В. Петровського. Соціально-психологічний аналіз впливу групової меншості на 
особистість.   

Феномен групової згуртованості й багатозначність його трактування в 
соціальній психології. Згуртованість як міжособистісна атракція й результат частоти 
взаємодії членів групи (Морено; Лотт; Н’юком та ін.). Згуртованість як результат 
мотивації групового членства (Картрайт). Згуртованість як ціннісно-орієнтаційна 
єдність групи (А.В. Петровський і його співробітники). 

Співвідношення ступеня згуртованості групи й продуктивності її діяльності. 
Феномен «огруплення мислення» та його оцінка. 

Прийняття групового рішення як системна характеристика малої групи. 
Фактори, що впливають на механізми формування групової дискусії в прийнятті 
групової думки й на процес ухвалення рішення групою. Роль групової дискусії в 
ухваленні групового рішення (К. Левін). Феномен соціальної фасилітації й 
характеристика ефектів присутності інших в індивідуальній діяльності. 
Співвідношення якості групового й індивідуального рішення. Явище поляризації 
групи. Феномен зсуву ризику і його роль у поясненні природи групового рішення.  

Основні поняття теми: особистість, фасилітація, комунікація, соціальна група, 
ефект присутності, свідомість, групова динаміка, мала група, груповий тиск, 
соціальна ситуація, ціннісно-орієнтаційна єдність групи, конформізм. 
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Тема 13. Соціально-психологічні особливості великих соціальних груп. 

Класифікація великих соціальних груп. Структура явищ суспільної 
(колективної) психології. Тісний зв'язок соціальної психології й соціології в 
дослідженні суспільної думки й суспільного настрою як найважливіших 
характеристик масових соціальних процесів і рухів. Соціально-психологічні 
особливості юрби. 

Класифікація видів юрби. Процес формування юрби. Психологічні механізми 
виникнення юрби. Можливість свідомого контролю її поведінки. Психоаналітичне 
трактування психології мас (З. Фрейд). Паніка як соціально-психологічний феномен. 
Фактори, що сприяють виникненню й розвитку паніки. Процес наростання панічного 
стану групи. Можливість свідомого запобігання паніки.  

Коротка характеристика етнічних груп. Поняття архетипності й ментальності 
етнічної групи. Неофрейдистські концепції культур-антропології (М. Мід, 
А. Кардінер). Поняття «базової особистості». 

Основні поняття теми: особистість, юрба, комунікація, соціальна група, ефект 

присутності, свідомість, масові рухи, велика група, груповий тиск, паніка, етнос, 
ментальність, архетип. 

 

Тема 14. Соціальна психологія і соціальна практика. 

Поняття, рівні, причини та механізми виникнення соціальної напруги. 
Характеристика конфліктів. Генеза та механізми вирішення соціальних конфліктів. 
Соціальний контроль та керування конфліктами. 

Поширеність аґресії та її види. Психологічні теорії аґресії. Ситуативні чинники, 
що провокують на аґресивні дії (біль, атакуюча поведінка, спека, тіснява). Природа та 
різновиди упереджень. Соціальні джерела упереджень. Соціальна нерівність як 
причина упереджень. Релігія та упередження. Деструктивні групи та упередження. 
Вплив дискримінації на особистість людини. Теорія особистісних конструктів Дж. 
Келлі: упереджений, стереотипний та передбачувальний типи особистості. Способи 
спрощенського мислення: категоризація. Ефект однорідності чужої групи. Проблеми 
подолання упереджень.  

Застосування прикладних соціально-психологічних досліджень міжгрупової 
взаємодії в окремих галузях практики: у сфері масових комунікацій, психології 
впливу, зв’язків з громадськістю, реклами. Практика регулювання соціальних 
взаємодій у галузі теле- та інфокомунікацій. Критичні й конфліктні ситуації у 
професійній сфері діяльності, механізми їх виникнення. Психологічне забезпечення 
соціального управління, соціально-психологічна діагностика, корекція і 
профілактика ПТСР. 

Основні поняття теми: особистість, юрба, комунікація, конструкти, 
категоризація, свідомість, стереотипність, велика група, груповий тиск, корекція, 
ПТСР, упередження, міжгрупова взаємодія. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до курсу соціальної психології. Соціальна психологія 
особистості. 

 

Тема 1. Предмет, 
значення і завдання 
соціальної 
психології. Короткий 
огляд формування 
соціально-

психологічних ідей. 

8 2 1   5 8     8 

Тема 2. 
Методологічні 
основи та методи 
соціальної 
психології.   

8 2 1   5 8     8 

Тема 3. Проблема 
особистості в 
соціальній 
психології. 
Соціально-

психологічні 
властивості та 
типологія 
особистості. 

10 2 2   6 11 1 1   9 

Тема 4. Соціально-

психологічні аспекти 
соціалізації 
особистості. 
Соціальні настанови. 

10 2 2   6 10  1   9 

Тема 5. Рольова 
поведінка 
особистості. 

9 2 2   5 10  1   9 

Тема 6. Проблема 
соціальної 
ідентичності 
особистості. 

9 2 2   5 10  1   9 

Разом за 
змістовним 
модулем 1 

54 12 10   32 57 1 4   52 

Змістовний модуль 2. Соціально-психологічні закономірності спілкування.  
Тема 7. Спілкування 
як соціально-

психологічна 
проблема. 

12 2 2   8 13 1 1   11 

Тема 8. Спілкування 
як комунікативний 
процес. 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 9. Спілкування 
як інтерактивний 
процес. 

12 2 2   8 11     11 
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Тема 10. Спілкування 
як процес соціальної 
(міжособистісної) 
перцепції. 

12 2 2   8 11     11 

Разом за змістовним 
модулем 2 

48 8 8   32 47 1 2   44 

Змістовний модуль 3. Соціальна психологія груп. Застосування соціально-психологічних 
знань у різних сферах соціальної практики 

Тема 11. Проблема 
групи в соціальній 
психології. 

12 2 2   8 11     11 

Тема 12. Соціально-

психологічні 
характеристики 
малої групи. 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 13. Соціально-

психологічні 
особливості великих 
соціальних груп. 

12 2 2   8 12  1   11 

Тема 14. Соціальна 
психологія і 
соціальна практика 

12 2 2   8 11     11 

Разом за змістовним 
модулем 3 

48 8 8   32 46  2   44 

Усього годин 150 28 26   96 150 2 8   140 
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3. Теми семінарських занять 

№ 
з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Характеристика історії соціально-психологічних ідей та наукової соціальної 
психології. Постмодерністські соціально-психологічні теорії. 

2  

2 Тема 2. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості 2 1 

3 Тема 3. Соціально-психологічні механізми формування особистості 2 1 

4 Тема 4. Соціально-психологічна типологія особистості 2  

5 Тема 5. Соціальна ідентичність особистості 2 1 

6 Тема 6. Когнітивістські теорії відповідності. Теорія соціальних уявлень С. Московічі. 2 1 

7 Тема 7. Невербальна комунікація. 2  

8 Тема 8. Характеристика транзактного аналізу спілкування. 2 1 

9 Тема 9. Теорія діадичної взаємодії Тібо і Келлі. 2 1 

10 Тема 10. Традиції соціально-психологічного дослідження малих груп 2  

11 Тема 11. Розвиток малої групи 2 1 

12 Тема 12. Спільне та специфічне у дослідженні натовпу Г. Лебоном і З. Фрейдом. 2 1 

13 Тема 13. Застосування соціально-психологічних знань у різних сферах соціальної 
практики 

2  

Разом 26 8 

 

3. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 
навчання:  
- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  
- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 
лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 
отримано негативну оцінку 

30 44 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття в 
друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 
видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 
електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 
електронних носіях (CD, DVD). 

30 45 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 
повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 
певного питання в підручниках та наукових дослідженнях. 

30 45 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 96 140 
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3. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Соціальна психологія» 

використовуються пояснювально-ілюстративні методи з використанням 
мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 
– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 
– тестових завдань; 
– прийомів рольової гри; 
– доповідей та повідомлень; 
– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 
– навчальних дискусій. 
 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 
тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 
питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 500 тестів). Модульний та 
семестровий (іспит) контроль проводиться в навчально-науковому центрі 
незалежного оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених на 
завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 
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60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 
недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота іспит 

 

Сума 

 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Т
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т
5 

Т
6 

Т7 Т8 Т9 Т1
0 

Т1
1 

Т1
2 

Т1
3 

Т1
4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 40 100 

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид занняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

1.2. Семінарське заняття 1. Характеристика історії соціально-психологічних ідей та наукової 
соціальної психології. Постмодерністські соціально-психологічні теорії. 4 

1.2.Семінарське заняття 2. Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. 3 

1.3. Семінарське заняття 3. Соціально-психологічні механізми формування особистості. 3 

1.4. Семінарське заняття 4. Соціально-психологічна типологія особистості. 3 

1.5. Семінарське заняття 5. Соціальна ідентичність особистості. 3 

1.6. Семінарське заняття 6. Когнітивістські теорії відповідності. Теорія соціальних уявлень С. 
Московічі. 3 

1.7. Семінарське заняття 7. Невербальна комунікація. 3 

1.8. Семінарське заняття 8. Характеристика транзактного аналізу спілкування. 3 

1.9. Семінарське заняття 9. Теорія діадичної взаємодії Тібо і Келлі. 3 

1.10. Семінарське заняття 10. Традиції социально-психологічного дослідження малих груп. 3 

1.11. Семінарське заняття 11. Розвиток малої групи. 3 

1.12. Семінарське заняття 12. Спільне та специфічне у дослідженні натовпу Г. Лебоном і З. 
Фрейдом. 

3 

1.1 3. Семінарське заняття 13. Застосування соціально-психологічних знань у різних сферах 
соціальної практики. 3 

1.14. Самостійна робота 20 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
2.1. Модульний контроль №1 20 
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2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 

10. Шкала оцінювання 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

• 07-03-153 Ставицький, О. О. (2019) Методичні рекомендації до 
конспектування лекцій та першоджерел з психології для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» 
денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення] 

• опорні конспекти лекцій; 
• навчальні посібники;  
• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  
• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю);  
• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Соціальна психологія». 

 

12. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Андреева Г. М. О «социологизации» социальной психологии в ХХ столетии //  
Социологический журнал. – 2003. – № 2. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 364 с. 
3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические 

законы поведения человека в социуме. – СПб.: Питер, 2002. – 560 с. 
4. Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с. 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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5. Бэрон Р. Р., Бири Д., Джонсон Б. Т. Социальная психология. Ключевые идеи: 
Пер. с англ. – М., 2003. – 512 с.  

6. Бэрон Р.С., Керр С., Миллер Н. Социальная психология группы: Пер с англ. – 

М., 2003. – 272 с. 
7. Волянська О. В., Ніколаєвська А. М. Соціальна психологія: Навчальний 

посібник. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 160 с. 
8. Конфисахор А. Г. Психология власти. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 

2004. – 235 с. 
9. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 688 с. 
10. Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – 461 с. 
11. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. — К.: Либідь, 

2004. 

12. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер, 
2000. – 528 с. 

13. Перспективы социальной психологии: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
– 688 с.  

14. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник.– К.: Центр учбової 
літератури, 2008. – 688 с. 

15. Социальная психология в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 
2000. – 512  

16. с.  
17. Тейлор Ш., Пипло Л., Сирс Д. Социальная психология – СПб.: Питер, 2004. – 
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Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова, м.Київ). 
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