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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Соціальна психологія» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов'язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   3,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - залік 

Опис навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Соціальна 

психологія» 

 

Лекції: 22 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 12 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

2 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

54 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

10  год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Соціально-

психологічний аналіз 

прикладів за 

конкретною темою 

(презентація або 

реферат) 

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

3,0 (90)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета курсу полягає у створенні умов для засвоєння студентами 

знань щодо соціально-психологічних феноменів, їх закономірностей та 

механізмів, для вироблення вмінь застосування знань в професійній діяльності, 

а також для формування готовності студентів самостійно пізнавати, 

аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки повсякденних життєвих явищ, 

розуміти себе і соціальний світ. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Соціальна психологія” 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

Фахових компетентностей: 
1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / або 

практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 
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7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

8. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями. 

9. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 

10. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

11. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

          

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

 поняття кореляційного та експериментального соціально-

психологічного дослідження, його надійності та репрезентативності; 

  закономірності становлення соціально-психологічної науки, перші 

соціально-психологічні теорії 

 поняття соціально-психологічних властивостей; соціально-

психологічної компетентності особистості; когнітивного стилю; ціннісних 

орієнтацій; соціально-історичного способу життя; соціально-психологічного 

типу особистості; соціальної настанови; диспозиції; соціального статусу; 

соціальної ролі; експектації; соціальної ідентичності; диференційованості 

ідентичності; самоконструювання; Я-наративу; соціальної котегорізації; 

 закономірності формування та зміни соціальних настанов;  

 вплив соціальної ролі на особистість;  

 теорії когнітивної відповідності (Фестінгер; Ньюком; Хайдер), 

диспозиційної концепції регулювання соціальної поведінки особистості (В. 

Ядов); 

  теорії соціальної ідентичності Г. Теджфела і самокатегорізації Дж. 

Тернера; концепції  „можливої соціальної ідентичності” М. Сіннірелли; теорії 

соціальних уявлень С. Московічі; 

 соціально-психологічні механізми формування особистості, 

формування та зміни соціальних настанов; позитивної Я-концепції; розвитку 

когнітивного стилю; 

 поняття спілкування, комунікативних бар’єрів, комунікацій, 

інтеракцій, соціальної (міжособистісної) перцепції, соціально-психологічного 

стереотипу, каузальної атрибуції, міжособистісної атракції, стиля спілкування; 

 закономірності: комунікативного процесу; побудови стратегії 

взаємодії, поведінки з надання допомоги; соціального пізнання та 

міжособистісної перцепції; формування першого враження про людину; 

атрибутивного процесу, виникнення помилок каузальної атрибуції та помилок 

міжособистісної перцепції; міжособистісної атракції; 



5 
 

 соціально-психологічні механізми стереотипізації, ідентифікації, 

рефлексії, емпатії; зворотного зв’язку; соціального порівняння; навіювання; 

переконування; 

 теорії „діадичної взаємодії” Тібо і Келлі та „соціального обміну” 

Хоманса; теоретичних моделей атрибуції Хайдера, Джоунса і Дейвіса, Келлі; 

теорії впливу групової ментальності С. Московічі; 

 поняття соціальної групи; малої групи; соціальної позиції, соціального 

статусу особистості в групі; групових норм та цінностей; соціальної 

фацилітації; ідеосінкразичного кредиту; конформізму; “огруплення мислення”; 

групової згуртованості; ціннісно-орієнтаційної єдності групи; лідерства і 

керівництва; поляризації групи; “зрушення ризику”; групового конфлікту; 

натовпу; суспільної думки; суспільного настрою; паніки; “базової особистості”; 

археотипності та ментальності етносу; 

 закономірності формування згуртованості групи; групового тиску на 

особистість; прийняття групового рішення; процесу формування натовпу; 

поведінки індивіда у натовпі; виникнення і розвитку паніки; 

 теорії малої групи і групової динаміки (школа К. Левіна); 

психоаналітичної теорії розвитку групи Бенніса і Шепарда; психоаналітичної 

теорії інтерперсональної поведінки Шутца; моделі розвитку групи Стенфорда і 

Роарка; стратометричної теорії групової активності (школа А.В. Петровського); 

 соціально-психологічні механізми групоутворення та групової 

динаміки; прийняття групового рішення; формування натовпу; розвитку паніки; 

формування національної самосвідомості; формування суспільної думки та 

суспільного настрою 

 

вміти: 

 систематизувати і характеризувати наукові напрямки сучасної 

соціальної психології – американської, європейської та вітчизняної; 

 використовувати наукову методологію для аналізу конкретної 

дослідницької проблеми, а також для практичної діагностики соціальних 

організацій; 

 рефлексувати свої соціально-психологічні властивості, розвивати 

соціально-психологічну компетентність, удосконалювати стиль виконання 

головних соціальних ролей, запобігати маніпулятивному впливу на власні 

настанови. 

 використовувати різні знакові системи для обміну інформацією; 

використовувати конкретні прийоми подолання комунікативних бар’єрів  

спілкування, в тому числі прийомів структурування інформації та засобів 

логічної аргументації; застосовувати прийоми ефективного слухання 

співбесідника; будувати єдину стратегію взаємодії з партнером; адекватно 

сприймати і розуміти соціальні ситуації взаємодії; прогнозувати розвиток 

соціальних ситуації; виявляти маніпулятивні ситуації спілкування та виходити з 

них; коректувати власний стиль спілкування; використовувати в реальному 

житті і в професійній діяльності теоретичні моделі інтеракції та атрибуції; 

здійснювати прогноз поведінки інших людей; формувати адекватні судження 

про людей, перейматися їхніми думками та почуттями; впливати на людей; 
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коректувати власний стиль атрибуції, коректувати власні помилки в процесі 

соціальної перцепції та каузальної атрибуції; використовувати прийоми 

виникнення атракції у людей до себе; 

 вимірювати показники групової згуртованості; складати соціально-

психологічну характеристику малої групи; використовувати методи виявлення 

лідерів малої групи; управляти поведінкою людей у натовпі; управляти 

панікою. 

                  

2. Структура навчальної дисципліни 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Соціальна психологія як наука.  

1 Предмет і завдання 

соціальної психології як 

науки. Місце і роль 

соціальної психології в 

системі наукового знання 

6 2 2   4 

2 Історія формування та 

сучасний стан соціальної 

психології 

8 4 2 2  4 

 Разом за частиною 1 14 6 4 2  8 

Частина 2. Спілкування та особистість у соціальній психології.  

3 Сутність, типологія і функції 

спілкування 

6 2 2   4 

4 Спілкування як процес 

взаємодії і його способи 

6 2 2   4 

5 Спілкування як сприйняття і 

взаєморозуміння людьми 

один одного 

8 4 2 2  4 

6 Соціально-психологічна 

характеристика особистості 

6 2 2   4 

7 Соціалізація особистості 8 4 2 2  4 

8 Соціальна установка і роль 

особистості в групі 

8 4 2 2  4 

 Разом за частиною 2 42 18 12 6  24 

Частина 3. Соціально-психологічні особливості груп 

9 Загальні проблеми малої 

групи в соціальній 

психології. 

6 2 2   4 

10 Соціально-психологічні 

особливості функціонування 

малих груп і міжгрупові 

відносини 

8 4 2 2   4 

11 Великі соціальні групи і їхні 

психологічні особливості. 

8 4 2 2  4 

12 Індивідуальне завдання 12 2   2 10 

 Разом за частиною 3 34 12 6 4 2 22 

 Всього годин 90 36 22 12 2 54 

 Залік       
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Індивідуальне завдання: 

  

 Оберіть одну з тем наведених нижче, підберіть до неї приклад з реального 

життя або з кінофільму, проаналізуйте його з точки зору соціально-

психологічних особливостей. Результати оформлюються у вигляді презентації 

або реферату. 

1. Роль особистості в умовах зростання напруженості у взаєминах в 

різних групах. 

2. Соціально-психологічний портрет сучасного менеджера (керівника). 

3. Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення ефективності 

ділових та інших стосунків. 

4. Морально-психологічний клімат в суспільстві і його різних соціальних 

групах. 

5. Психологічні передумови підвищення згуртованості людей у малій 

групі (колективі). 

6. Психологія сімейних відносин. 

7. Особливості психологічного впливу на людей в процесі політичних і 

виборчих кампаній. 

 

 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 
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Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до заліку 

1.Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання. 

2.Предмет і завдання соціальної психології. 

3.Особливості і тенденції розвитку вітчизняної соціальної психології на 

сучасному етапі. 

4.Позиціі і типи трансакцій у взаємодії (по Е. Берну). 

5.Загальна характеристика основних методів соціальної психології і їх значення 

для діяльності соціальних педагогів (соціальних працівників). 

6.Історія становлення і розвитку соціально-психологічних ідей. 

7.Методи взаємодії в спілкуванні. 

8.Механізми перцептивного процесу в спілкуванні. 

9.Типи стихійних груп і їх загальна характеристика. 

10.Основні напрямки сучасної зарубіжної соціальної психології (їх сутнісна 

характеристика). 

11.Способи впливу, реалізовані в стихійних групах. 

12.Значення теорії спілкування для діяльності соціального педагога 

(соціального працівника). 

13.Ефекти міжособистісного сприйняття в спілкуванні і шляхи їх подолання. 

14.Поняття малої групи в соціальній психології. 

15.Соціально-психологічні моделі розвитку малої групи. 

16.Закономірності формування та зміни соціальних установок. 

17.Загальна характеристика динамічних процесів в малій групі. 

18.Модель розвитку малої групи А.В.Петровского. 

19.Групова згуртованість в малій групі (її рівні). 

20.Феномен "групового тиску" в малій групі і типи індивідуальної поведінки в 

ній. 

21.Основні напрямки досліджень особистості в соціальній психології. 

22.Значення вивчення соціально-психологічних якостей особистості для 

діяльності соціального педагога (соціального працівника). 
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23.Специфічні регулятори соціальної поведінки великих соціальних груп. 

24.Місце і природа міжособистісних відносин. 

25.Сутність процесу соціалізації особистості. 

26.Взаємозв’язок міжособистісних, групових і суспільних відносин. 

27.Соціальні установки особистості. 

28.Сутність, структура і функції спілкування. 

29.Сутність диспозиційної концепції регуляції соціальної поведінки В.А.Ядова. 

30.Зміни в соціально-психологічному укладі життя стихійних груп і масових 

рухів в сучасних умовах в Україні. 

31.Спілкування як комунікативний процес. Вербальна і невербальна 

інформація. 

32.Взаємозв’язок особистості і групи. 

33.Основні соціально-психологічні бар'єри на шляху проходження інформації. 

34.Основні сфери соціалізації особистості. 

35.Спілкування як соціальна взаємодію і його способи. 

36.Спілкування як сприйняття і взаєморозуміння людьми один одного. 

37.Збільшення ролі соціальної психології в діяльності соціального педагога 

(соціального працівника). 

38.Механізми взаємодії в спілкуванні. 

 

 

6. Рекомендована література 
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1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2000. 
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4. Бубер М. Я и ты. – М., 1993. 
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6. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. – М., 1987. 
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8. Майерс Д. Социальная психология. – Спб, 1997. 
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