
 

Дисципліна Соціальна психологія 

Рівень ВО Перший  (бакалаврський) 

Мова викладання Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку  вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

володіти достатнім рівнем теоретичних знань і практичних вмінь 

загальної підготовки. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен знати:  історію виникнення соціальної психології 

як науки та її місце в системі гуманітарної обізнаності людини; 

основні поняття, закономірності й проблеми, які характеризують 

предметні галузі соціальної психології: психологію спілкування, 

психологію груп, психологію особистості в групах тощо; найбільш 

важливі соціально-психологічні концепції; науковий доробок 

зарубіжних та вітчизняних класиків соціальної психології.  

вміти: орієнтуватися в основних соціально-психологічних теоріях; 

використовувати основні методи й методики соціально-

психологічних досліджень; вивчати особливості взаємодії 

особистості й суспільства, закономірності соціального розвитку 

особистості, становлення й функціонування великих і малих 

соціальних груп; використовувати набуті знання у практичній 

трудовій діяльності, давати самооцінку та визначати свої життєві 

перспективи.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення змісту дисципліни “Соціальна психологія” сприяє 

ефективній будові службових та міжособистісних відносин, 

допомагає організовувати спільну практичну діяльність членів 

колективу, розвиває соціально-психологічний тип мислення. Це 

базується на розумінні особливостей взаємозв’язку особистості і 

суспільства, соціально-психологічних проблем соціалізації 

особистості, проблемі спілкування як феномену соціальної 

психології. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 5 Вибирати комплекс необхідних гуманітарних, природничо-

наукових знань та професійної інформації для вирішення питань 

майбутньої фахової діяльності. 

ПРН7 На основі гуманітарних та професійних знань формувати 

етико-деонтологічні засади під час співпраці в колективі та 

спілкування із суб’єктами груп контактування.  

ПРН 9 На основі гуманітарних знань демонструвати соціальний 

оптимізм, повагу до етичних принципів. Проявляти позитивну 

професійну, соціальну та емоційну поведінку і адаптувати її до 

системи загальнолюдських цінностей; в межах компетенції 

проявляти самостійність і відповідальність у роботі. 

 

 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Аналіз професійної діяльності з точки зору психологічної науки; 

організація на науковій психологічній основі спілкування в 

колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами; 

організація на наукових засадах процесу виховання співробітників 

та підлеглих, а також самовиховання і самоосвіти; врахування 

професійно важливих якостей, необхідних для ефективної 

професійної діяльності; здійснення профілактики девіантної 

поведінки; застосування  психологічних знань в процесі 

вирішення професійних завдань; надання психологічних оцінок 

мотивам, діям, засобам та наслідкам дій людини.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, робота в середовищі Moodle 

Форма проведення 

занять 

Лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, індивідуальна 

робота, контрольні завдання, тести. 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 

 


