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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Соціальна психологія  

Викладач (-і) Міщенюк Наталія Михайлівна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Соціальна психологія є базовою професійною дисципліною для студентів-

психологів. Предмет „Соціальна психологія” вивчає закономірності спілкування і 

взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі. Курс спрямований на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо розуміння 

особистісних, групових та організаційних проблем шляхом з’ясовування того, як люди 

сприймають, взаємодіють і розуміють одні одних, а також поєднує та взаємозбагачує на 

концептуальному й емпіричному рівнях здобутки сучасної психології і соціології для 

з’ясування психологічних характеристик організованих та неорганізованих груп, 

відповідні механізми їх утворення, функціонування і розпаду. 

Крім цього викладання курсу соціальної психології має на меті розширення 

кругозору студентів, вироблення у них наукового світогляду, оволодіння глибоким 

знанням про особистість, соціально-психологічні детермінанти її становлення та 

розвитку в сучасній соціокультурі.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про: 

- основний понятійний апарат соціальної психології; 

- роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні практичних завдань 

суспільства;  

- методи соціально-психологічного дослідження масових соціальних процесів і 

колективів.  

 Знання в галузі соціальної психології дають можливість на практиці застосувати 

комплексні методи вивчення соціально-психологічного клімату колективу, а також 

розробляти і здійснювати програми соціально-психологічних досліджень.  

Завдання навчального курсу:  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна психологія» є: 

- ознайомити студентів з основними теоріями соціальної психології; 

- простежити етапи становлення у вітчизняній та зарубіжній психології як окремої 

галузі знань; 

- проаналізувати основні джерела та наукові праці відносно закономірностей 

спілкування і взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі; 

- висвітлити особливості розвитку особистості в процесі соціалізації; соціально-

психологічні закономірності спілкування, взаємодії та міжособистісних стосунків; 

- розкрити основні   проблеми соціальної психологія спільнот і груп 

- розглянути сучасні проблеми та основні напрямки прикладних досліджень у 

http://www.kau.com.ua/


соціальній психології 

- модифікувати окремі опитувальники з врахуванням особливостей соціокультурної 

ситуації в якій проводиться дослідження.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

 

Оволодіння знаннями з курсу «Соціальна психологія» передбачає засвоєння 

теоретичних знань, оволодіння навичками проведення психологічних досліджень та 

ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в малих і великих 

соціальних групах, в закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві 

тощо.  

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

-Знати етапи становлення соціальної психології, розуміти основні теоретичні 

напрями розвитку сучасної соціальної психології. 

- Знати предмет дисципліни, вміти окреслювати її теоретичні і прикладні завдання 

для пояснення соціально-психологічних явищ. 

- Знати поняття, структуру та види спілкування; вміння спілкуватися та визначення 

значення спілкування у власній професійній діяльності. 

- Виявляти цілі, зміст і механізми взаєморозуміння в процесі спілкування, 

здійснювати аналіз соціально-психологічних способів впливу в процесі спілкування. 

- Знати відмінності між міжособистісним та між груповими взаєминами; вміти 

класифікувати міжособистісні взаємини; використовувати отримані знання у майбутній 

професійній діяльності. 

- Оволодіти знаннями щодо персональних взаємин, які складаються між людьми; 

знати основні ознаки, що притаманні дружбі, прихильності, владі, безпорадності, 

самотності.      

- Знати про феномен групового тиску та групову згуртованість; вміти розв’язувати 

групові конфлікти та знаходити способи їх подолання. 

- Здійснювати аналіз розвитку особистості в змінному соціальному оточенні з 

врахуванням феномену соціалізації індивіда. 

- Вміти аналізувати сучасні напрями розвитку прикладної соціальної психології 

 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 44 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 116 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

5 053 Психологія 3 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Змістовий модуль 1. Соціальна психологія як наука. Соціальне середовище і 

особистість 

1.Місце і роль соціальної психології в системі наукового 

знання. 

2  4 



2.Історія становлення та сучасні напрямки соціально-

психологічних знань. 

2  4 

3.Соціальне середовище і особистість. Психологічні 

проблеми формування соціальної поведінки та діяльності 

особистості. 

2 2 4 

4.Психологічні проблеми соціалізації особистості. 2 2 6 

5.Соціально-психологічні характеристики особистості. 2  6 

6.Соціальні зміни та розвиток особистості 2 2 6 

Змістовий модуль 2.Соціально-психологічні закономірності спілкування, взаємодії 

та міжособистісних стосунків 

7.Загальні питання проблеми спілкування 2  6 

8.Психологія комунікативних процесів 2 2 6 

9.Психологія спільної діяльності 2  6 

10.Психологія масових інформаційних процесів 2  4 

11.Соціально-психологічні проблеми когнітивних 

процесів 

2  6 

12.Механізми впливу в процесах спілкування та спільної 

діяльності 

2 2 6 

13.Міжособистісні стосунки та взаємовідносини 2 2 4 

Змістовий модуль 3. Соціальна психологія спільнот і груп 

14.Проблема групи у соціальній психології 2  4 

15.Дослідження великих груп у соціальній психології 2 2 4 

16.Основні процеси динаміки малих груп 2  4 

17.Соціально-психологічний аналіз міжгрупових 

стосунків 

2 2 4 

18.Психологія масових соціальних процесів і рухів 2  4 

Змістовий модуль 4. Основні напрямки прикладних досліджень у соціальній 

психології 

19.Психологічні проблеми промислового виробництва 2  6 

20.Соціальна психологія і кримінологія 2  6 

21.Соціально-психологічні проблеми сім’ї 2 2 6 

22.Соціальна психологія управління 2  4 

23.Перспективні спрямування сучасних соціально-

психологічних досліджень та технологій 

 2 6 

ЗАГ.: 44 20 116 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із соціальної психології: 1) 
характер володіння знаннями із соціальної психології (рівень 
усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із соціальної психології (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 



A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 



- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

З дисципліни «Соціальна психологія» планується виконання однієї курсової роботи. 

Тематика курсових робіт, методичні вказівки до їх виконання, розміщена на сайті 

кафедри  http://www.kau.com.ua 

Відвідування занять 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
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