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                                                                 ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  “Соціальна  психологія”  складена  відповідно  до
освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
 спеціальність: 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни є: 
сформувати у студентів уявлення про соціальну психологію як фундаментальну

галузь  сучасної  психології;  визначити  її  основні  поняття,  проблеми,  що
розглядаються,  принципи  та  структуру;  історію  та  сучасні  напрямки  розвитку,  а
також  методологію  та  методи  дослідження,  що  використовуються  у  сучасній
соціальній психології.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
-  дати  уявлення  про  місце  соціальної  психології  в  системі  наукових  знань,

методологію та методи соціальної психології;
- розкрити проблему особистості в соціальній психології;
- сформувати уявлення про соціально-психологічні закономірності спілкування та

взаємодії людей;
- дати уявлення про групу як об’єкт соціально-психологічного дослідження;
-  сформувати  навички  соціально-психологічного  аналізу  сучасної  дійсності  та

проведення соціально-психологічних досліджень.

1.3. Кількість кредитів: 5 

1.4. Загальна кількість годин:180 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Рік підготовки

3-й, 4-й
Семестр

5-й, 7-й 
Лекції

8 год.
Практичні, семінарські заняття

год. год.
Лабораторні заняття

год. 8 год.
Самостійна робота

 год. 134 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання



 Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти 
повинні знати:
-  основні поняття, принципи та концепції сучасної соціальної психології;
- основні принципи побудови соціально-психологічних досліджень;
- специфіку  використання  методів  психології  в  соціально-психологічних

дослідженнях;
- основні підходи до визначення поняття особистості в соціальній психології;
- зміст та механізми процесу соціалізації особистості;
- форми представленості особистості у соціумі;
- закономірності та структуру спілкування;
- закономірності та механізми утворення та розвитку груп;
- основні соціально-психологічні закономірності розвитку та функціонування

особистості в групі.

студенти повинні вміти:
- орієнтуватися у навчальній та науковій літературі з соціальної психології;
- планувати та проводити соціально-психологічні дослідження особистості та

групи;
- проводити  аналіз  проблем  спілкування  у  внутрішньо-  та  міжгрупових

стосунках та  у сумісній діяльності  людей,  знаходячи їх причини та  застосовуючи
засоби їх розв’язання;

- застосовувати методи вивчення спілкування та групової структури;
- передбачати прояви поведінки особистості, групи;
- застосовувати методи впливу на особистість через колектив та здійснювати

методи впливу на колектив через окремих особистостей.

студенти повинні  володіти навичками:
- вільного володіння соціально-психологічною термінологією;
- систематизування  та  обробки  навчальної  та  наукової  інформації  у  галузі

соціальної психології;
- соціально-психологічного аналізу оточуючої дійсності;
- планування та проведення соціально-психологічних досліджень;
- аналізу психологічної структури групи.

Компетентності:
- високий рівень узагальнення, систематизації, класифікації соціально- 
     психологічних  явищ;

                 -     адекватне використання соціально-психологічної термінології;
- використання навчальної та наукової літератури з соціальної психології;
-  планування та проведення соціально-психологічних досліджень особистості

та групи;
-   визначення особливостей соціалізації особистості в конкретних соціальних

умовах;
- передбачення проявів поведінки особистості, групи;
- визначення  найбільш  ефективних  засобів  психологічного  впливу  на

аудиторію;
- визначення  найбільш  ефективних  засобів  психологічного  впливу  на

особистість в залежності від вікових та індивідуальних особливостей;
- вивчення  соціально-психологічного  стану  суспільства,  психологічних

особливостей різних соціальних груп та об’єднань;
- використання  у  соціальній  практиці  психологічних  технологій  та  методів

психологічного дослідження;
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-  виділення  і  оцінювання  соціальних,  політичних,  культурних    складових
соціально-психологічних явищ;

- відслідковування  загальних  і  локальних  змін  у  масовій  свідомості,
проведення  спостереження  за  психологічним  станом  окремих  груп  та  верств
населення;

- визначення  особливостей  стосунків  між  соціальними  спільнотами  та
причин загострення  стосунків між ними;

- здійснення  психологічного супроводження  діяльності  виборчих  органів  та
органів влади різних рівнів, визначення видів соціальних відносин, систем влади та
особливостей функціонування  соціальних інститутів

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Уявлення про соціальну психологію як науку
Тема 1. Місце соціальної психології в системі наукових знань. 
Предмет  соціальної  психології.  Взаємозв’язок  соціальної  психології  з  іншими

науками.  Проблеми  та  задачі  соціальної  психології  в  сучасних  умовах  розвитку
суспільства.  Методологія  наукового  дослідження  в  соціальній  психології.  Методи
соціальної психології.

Тема 2. Історичний розвиток соціально-психологічних ідей та досліджень. 
Історія  формування  соціально-психологічних  ідей.  Період  експериментального

розвитку соціальної психології  у ХХ столітті.  Соціальна психологія на сучасному етапі
розвитку..

Розділ 2.  Проблема особистості спілкування та взаємодії в соціальній психології.
Тема 3. Соціальна психологія особистості.

Поняття особистості в соціальній психології. Особистість і суспільство. Соціально-
психологічна структура особистості.

Тема 4. Проблема соціалізації та соціальної установки індивіда
Поняття  соціалізації.  Механізми  та  інститути  соціалізації.  Соціалізація  і  детермінація
соціальної поведінки особистості. Поняття «соціальної установки». Структура соціальної
установки.  Функції  соціальної  установки  в  регуляції  соціальної  поведінки  особистості.
Проблема зміни соціальних установок.

Тема 5. Особистість у структурі групових відносин
Статус особистості як показник її становища у групі. Позиція як інтегральна система

відносин особистості. Роль як реалізація статусу та позиції особистості.
Тема  6.  Місце  спілкування  в  системі  відносин  людини.  Структура  і  функції

спілкування. Спілкування як обмін інформацією. 
Перцептивний, комунакативний та інтерактивний бік спілкування. Спілкування – як обмін
інформацією,  розвиток  інформації  в  ході  її  «руху»;  активна  позиція  партнерів  у
комунікативному  процесі.  Види  комунікації.  Вербальна  комунікація.  Значення
комунікативних властивостей людської мови. Основні види невербальної комунікації.

Тема 7. Спілкування як взаємодія (інтерактивна сторона спілкування).
Спілкування як обмін діями. Проблема інтеракції  людей в соціальній психології.

Компоненти  процесу  взаємодії.  Види  взаємодії.  Проблеми  кооперації  і  конфлікту  в
соціальній  психології.  Психологічний  зміст  побудови  єдиної  стратегії  взаємодії  між  її
учасниками.

Тема 8.   Спілкування  як  сприйняття  людьми один одним (перцептивна  сторона
спілкування).

Спілкування  як  взаємопізнання  людей.  Роль  міжособистісного  сприйняття  в
процесі  спілкування.  Механізми  і  ефекти  сприйняття.  Зміст  і  значення  процесу
стереотипізації.  Емоційна сторона міжособистісного сприйняття, явище міжособистісної
атракції. 
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Тема9. Спілкування як взаєморозуміння. 
Взаєморозуміння в процесі спілкування. Взаємне сприйняття і пізнання партнерів

по спілкуванню як основа встановлення взаєморозуміння між ними. Інтерпретація причин
поведінки іншої людини – явище «каузальної атрибуції».

Тема 10. Види та  механізми психологічного впливу.
Значення способів впливу в процесі спілкування  і в практичній діяльності людей.

Класифікація  психологічного  впливу.  Роль  і  трансформація  механізмів  психологічного
впливу  в  контексті  історичного  розвитку  людського  суспільства.  Види  впливу.  Засоби
масової комунікації. Чутки. Міфи.

Розділ 3. Соціальна психологія груп.
Тема 11. Психологія малих груп.

Проблема  групи  в  соціальній  психології.  Поняттєвий  апарат  для  описування
структури  групи  в  соціальній  психології.  Класифікація  груп.  Основні  психологічні
характеристики структури групи. Значення різних типів груп для детермінації поведінки
індивіда.

Тема 12. Динаміка малих груп.
Загальна характеристика динамічних процесів в малій групі Механізми формування

малих  груп.  Зарубіжні  та  вітчизняні  підходи  дослідження  малих  груп.  Розвиток  малих
груп. Принцип діяльнісного опосередкування групової активності. Психологія колективу.
Стадії і рівні розвитку колективу.

Тема 13. Лідерство та керівництво.
Психологічне  трактування  поняття  «лідерство».  Співвідношення  лідерства  те

керівництва. Теорії походження лідерства. Стилі лідерства, типологія лідерства. Проблема
лідерства в сучасних умовах розвитку суспільства.

Тема 14. Психологія великих соціальних груп.
Поняття соціальної системи. Типи соціальних систем. Тоталітарна система, умови її

виникнення. Авторитарна система. Відчуження від влади як головний феномен свідомості
особистості в авторитарній системі. Ліберальна система та її вади. Демократична система.
Проблематика психології великих соціальних груп. Психологія класів, соціальних верств.
Соціальний характер, звички, традиції та образ життя. Поняття національного характеру.
Національна свідомість. 

Тема  15. Тимчасові великі групи
Суб’єкти  і  ознаки  масових  форм стихійної  поведінки.  Поняття  маси.  Структура

великих випадкових груп. Поняття натовпу Паніка як соціально-психологічний феномен.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів Кількість годин
денна форма дистанційна 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
Розділ 1. Уявлення про соціальну психологію як науку

Разом за розділом 1 26 2 24
Розділ 2. Проблема особистості спілкування та взаємодії в соціальній психології.

Разом за розділом 2 78 4 4 70
Розділ 3. Соціальна психологія груп.

Разом за розділом 3 46 2 4 40
Усього годин 150 8 8 134

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
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№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Специфіка методів соціально-психологічного дослідження. 
Планування  соціально-психологічного дослідження

1

2 Особливості використання спостереження та опитування при 
соціально-психологічному дослідженні (метод Бейлза)

1

3 Метод дослідження комунікативно-характерологічних тенденцій 
(Т.Лірі)

1

4 Діагностика міжособистісних стосунків (А.А.Рукавішников) та 
деструктивних установок у міжособистфісних стосунках.

1

5 Методи діагностики комунікативніх та організаційних здібностей 
особистості

1

6 Методи діагностики комунікативних потреб особистості та 
структури соціальних цінностей особистості.

1

7 Діагностика мотиваційних орієнтацій в міжособистісних стосунках 
та соціального інтелекту особистості.

8 Аналіз та практичне визначення особливостей перцептивної, 
комунікативної та інтерактивної сторін спілкування.

1

9 Діагностика орієнтовних стилів професійно-діяльнісного 
спілкування

10 Діагностика інтегральних характеристик малої групи.  Діагностика 
соціометричної та референтометричної структури групи

11 Діагностика групової згуртованості та функціонально-рольових 
позицій в команді

12 Діагностика ціннісно-орієнтаційної єдності групи та норм 
групового функціонування

13 Методи діагностики психологічного клімату групи.
14 Діагностика особливостей управління та стилів керівництва та 

лідерства в малій групі.
15 Діагностика маніпулятивного відношення в групі (шкала Бонта)
16 Контен-аналіз як метод дослідження масових комунікацій

Разом 8

5. Завдання для самостійної робота
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Аналіз соціометричної структури групи за допомогою методу 
соціометрії

54

2 Підготовка до екзамену 80
Разом 134

6. Індивідуальні завдання

7. Методи контролю

Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного та підсумкового контролю
за  якістю  отриманих  студентами  знань.   Поточний  контроль  здійснюється  шляхом
оцінювання  роботи  студентів  під  час  практичних  занять.  За  кожне  пракичне  заняття
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студент  отримує від  1  до  2  балів.  Також студенти  пишуть  практичну роботу «Аналіз
соціометричної  структури  групи  за  допомогою  методу  соціометрії».  За  цю  роботу
студенти отримують 28 балів.з

Підсумковий контроль здійснюється під час виконання студентами екзаменаційного
завдання. Підсумковий семестровий контроль складається з 2-х блоків завдань. Перший
блок – тестові завдання (25 завдань), що мають різну спрямованість: відтворення знань та
ідентифікація  проблем.  Кожне  тестове  завдання  оцінюється  1  балом.  Другий  блок  –
відкрите  завдання,  що  спрямоване  на  ситуаційний  аналіз  проблем  та  використання
набутих  знань  при  вирішенні  практичних  завдань.  У  завданні  студент  повинен
відтворити набуті  теоретичні знання,  продемонструвати вміння ідентифікувати сучасні
соціально-психологічні проблеми та навички використання набутих знань при вирішенні
практичних завдань.

Максимальна кількість балів за завдання - 15 балів. 
13-15 балів отримує студент, який
- повністю розкрив зміст поставленого завдання або проблеми;
- чітко розуміє зміст і вільно володіє спеціальною термінологією;
- грамотно ілюструє відповідь прикладами;
- послідовно і логічно викладає матеріал.
10-12 балів отримує студент, який
- правильно розкрив зміст матеріалу завдання;
- точно використовує термінологію;
- роботу виконав без   грубих змістовних помилок, але допускає незначні помилки у

висновках та узагальненнях, що не призводять до втрати змісту.
7-9 балів отримує студент, який   
- зміст питання викладає частково, не завжди послідовно;
- відповідь не повна, але суть питання в цілому розкрита;
- є помилки у використанні термінології.
4-6 балів отримує студент, який
- основний зміст завдання не розкрив;
- є суттєві помилки у використанні термінології;
- грубі помилки у висновках та узагальненнях.
0-3 балів отримує студент, який
- не розуміє змісту поставленого завдання або проблеми;
-  відсутні висновки та узагальнення.           
                                                                       

8. Схема нарахування балів

самостійна робота Екзамен
(залікова
робота)

Сума
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Разом
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15    15
4 4 4 4 4  4  4   4  4   4 4      4     4     4      4 60 40 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 
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зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

Основна література
1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1980, 416с.
2. Введение  в  практическую  социальную  психологию.  /Под  ред.  Ю.М.Жукова,

Л.А.Петровской, О.В.Соловей. – М., 1996.
3. Майерс Д. Социальная психология /Пер. С англ. – СПб.: Издательство «Питер», 1999. –

688с.
4. Методики социально-психологического исследования личности и малой группы. /Сб.

науч.трудов под ред. А.Л.Журавлева, Е.В.Журавлевой. – М., 1995.
5. Социальная  психология  в  трудах  отечественных  психологов  –  СПб.:  Издательство

«Питер», 2000. – 512с.
6. Пайнс  З.,  Маслач  К.  Практикум  по  социальной  психологии.  СПб.:  Издательство

«Питер», 2000. – 528с.
7. Петровский  А.В.,  Ярошевский  М.Г.  Основы  теоретической  психологии.  Категория

общения. С. 291-342.
8. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. Київ, 2006.
9. Л.Е.Орбан Лемберт Соціальна психологія. Київ, 2004.
10.Фетискин Н.П., Миронова Т.И. Социально-психологическая диагностика личности и

группы. – М., Кострома, 2001.

Допоміжна література
1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология
ХХ столетия. – М., 2001.
2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком – М., изд-во Моск. Ун-та,
1982.
3. Гозман Л.Я. Психология эмоциональных отношений. МГУ, 1987.
4. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. МГУ, 1991.
5. Крысько Социальная психология. СПб.: Питер, 2006.
6. Методы социальной психологии. Под ред. Е.С.Кузьмина, ЛГУ, 1977.
7. Московичи С. Век толпы. М., 1998.
8. Морено Д. Социометрия., М., 1958.
9. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. Киев,1990.
10.  Павленко В.Н. Етнопсихологія. Київ, 1999.
11. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений. Киев, 1975.
12. Платонов Ю.П. Социальная психология поведения: Уч. Пособие. – СПб.: Питер, 2006.
13. Росе Л., Нисберг Р. Человек и ситуация. М., 1999.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни
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