
 Передмова
Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» відноситься до навчальних дисциплін

циклу  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  зі
спеціальності 053 «Психологія»

Соціальна психологія є обов’язковою  дисципліною навчального плану в підготовці
фахівців-психологів. Розуміння та переосмислення наукових здобутків в царині соціально-
психологічного  знання  є  актуальним  питанням  сьогодення.  Соціальна  психологія  має
розкрити майбутнім фахівцям у психології зміст механізмів соціальної поведінки, сутнісних
та динамічних ознак соціальних груп, особливостей особистісного становлення, феноменів
масової  поведінки  тощо.  Знання,  здобуті  в  результаті  вивчення  курсу  є  основою  для
подальшого поглиблення фахової спеціалізації психологів.

Мета  навчальної  дисципліни:  ознайомлення  з  предметом,  об’єктом,  базовими
категоріями,  методологією  соціальної  психології,  завданнями,  принципами,  формами  й
методами  соціально-психологічного  впливу  на  свідомість  особистості;  сформувати  у
здобувачів  фундаментальні  знання  з  соціальної  психології  на  засадах
мультипарадигмального  дослідження  соціально-психологічних  явищ,  сприяти  засвоєнню
навичок  здійснення  соціально-психологічних  змін  у  відповідь  на  виклики  глобалізації  та
кризовий розвиток суспільства. 

Дана мета реалізується за допомогою наступних завдань:
-  засвоєння основних термінів  і  понять соціальної  психології  на рівні  відтворення,

тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; 
-  формувати  уявлення  про  соціально-психологічні  теорії,  представлені  в  різних

напрямках західної та вітчизняної психології; 
-  розуміння  механізмів  пізнання  соціально-психологічної  реальності,  формувати

вміння використовувати набуті знання для пояснення психологічних феноменів.
Об’єкт навчальної  дисципліни:  психологічні  закономірності  соціальної  поведінки

людини.
Предмет  навчальної дисципліни: основні поняття соціальної психології,  проблеми

особистості,  спілкування,  групоутворення,  згуртування  колективу  його  соціально-
психологічний клімат.

Після вивчення курсу «Соціальна спихологія» (шифр компоненти освітньої програми
–  ОК20)  здобувачі  вищої  освіти  першого  бакалаврського  рівня  на  базі  повної  загальної
середньої освіти повинні володіти такими компетентностями:

загальні:
ЗК3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК10.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності  громадянського  (вільного  демократичного)  суспільства  та  необхідність  його
сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
спеціальні:

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження;

валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики;  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання  психологічних  характеристик,
власних  проектів,  застосування  психологічних  методик  для  досліджень  та  інтерпретація
отриманих даних.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою  поточного  контролю  є  перевірка  у  студентів рівня набутих  на  лекціях,

практичних заняттях  та  шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фаховихз
нань  та  умінь.  Поточний  контроль  здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи
кожного  студента.  Структура  поточного  контролю  враховує особливості денної,  заочної
форм навчання.



Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дисципліни складає
100 балів. Формою підсумкового контролю знань є екзамен.

 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  обов’язкового  компоненту  освітньої

програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
спеціальності  053  «Психологія»  «Соціальна  психологія»  (для  здобувачів  вищої  освіти
першого бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти
освітньої  програми  –  ОК  20)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-
професійною програмою, зокрема: 

ПРН4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПРН9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання.

ПРН10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН14.  Ефективно  виконувати  різні  ролі  у  команді  у  процесі  вирішення  фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.


