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Соціальна психологія є одним з базових курсів теоретичної підготовки
психологів та належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних
дисциплін. Зміст дисципліни складають узагальнені знання про психологічні
особливості соціального буття людини, закономірності становлення соціопсихологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та функціонування.
Соціально-психологічна реальність формується на перетині соціального та
індивідуального (психічного), у процесі взаємодії людини і суспільства.
Соціальне середовище є необхідною умовою повноцінного розвитку людини,
оскільки воно забезпечує її інформаційними, духовними, пізнавальними,
культурними ресурсами цього розвитку; стимулює до активності та регулює й
контролює цю активність. Питома вага проблем людини, у розв’язанні яких вона
потребує кваліфікованої допомоги психолога, є соціально обумовленими. Тому
психолог зобов’язаний володіти знаннями про соціально-психологічні
закономірності взаємодії між людьми у системах «індивід-індивід», «індивідгрупа», «група-група».

Мета
навчальної
дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є сприяння
процесу соціалізації здобувачів вищої освіти, отримання ними системи знань з
психологічних закономірностей соціальної поведінки окремої особистості та
різного роду груп, психологічних механізмів спілкування та взаємодії людей в
соціумі, формування уявлень щодо психології соціальних явищ та процесів, а
також вироблення практичних навичок професійної роботи з використанням
знань даного курсу.

Мова
викладання

Українська

Навчальне навантаження
(форма навчання)
денна

Лекції, год. Практичні заняття, год.
14

18

Самостійна робота,
год.
58

Обсяг,
кредити
ЄКТС
3

Результати навчання
Символ
ПРН

Після успішного завершення цього модуля
здобувач вищої освіти буде:

Методи викладання і
навчання

Методи
оцінювання
досягнення
ПРН

ПРНК08
ПРНА03

Усне
Оперувати
понятійно-категоріальним
Лекції, практичні опитування,
апаратом психології, орієнтуватися в
заняття, самостійне перевірка
основних методах, принципах та галузях
навчання
самостійної
психології.
роботи

ПРНК08
ПРНА03

Розуміти природу і структуру психологічних
Усне
процесів,
вдосконалювати
пізнавальну Лекції, практичні опитування,
підструктуру, а також виявляти особливості заняття, самостійне перевірка
вираження емоцій і волі, розкривати їх
навчання
самостійної
зв'язки з іншими психічними процесами.
роботи

ПРНК08
ПРНА03

Усне
Визначати
індивідуально-психологічні Лекції, практичні опитування,
властивості та відмінності особистості за її заняття, самостійне перевірка
проявами у діяльності та спілкуванні
навчання
самостійної
роботи

ПРНК08
ПРНА03

Усне
Аналізувати
психічні
особливості
Лекції, практичні опитування,
життєдіяльності людини і суспільства в
заняття, самостійне перевірка
сфері правових відносин та правової
навчання
самостійної
поведінки
роботи

ПРНК08
ПРНА03

Усне
Здійснювати психологічний аналіз особистих Лекції, практичні
опитування,
рис особи, яка являє собою об’єкт юридичної заняття, самостійне
перевірка
діяльності,
в
т.ч.
правопорушників
навчання
самостійної
(злочинців), потерпілих, свідків тощо
роботи

ПРНК08
ПРНА03

Здійснювати соціально-психологічний аналіз
Усне
Лекції, практичні
злочинної групи, визначати статус її окремих
опитування,
заняття, самостійне
учасників, розробляти психологічні шляхи та
перевірка
навчання
засоби
попередження
і
розслідування
самостійної
групових злочинів
роботи

Зміст навчання

Тема за п/п
Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Назва теми
Соціальна психологія як наука

Соціальна природа особистості

Посилання на
ПРН
ПРНК08,
ПРНА03

Л/ПЗ/СР, год.
( форма навчання)
2/4/6 (денна ф/н)

ПРНК08, ПРНА03
2/4/6 (денна ф/н)

Соціальне спілкування

ПРНК08, ПРНА03
2/2/6(денна ф/н)

Тема 4.

Лідерство як соціально-психологічний
феномен

ПРНК08, ПРНА03
2/2/4 (денна ф/н)

Тема 5.

Психологія соціальних ситуацій

ПРНК08, ПРНА03
2/2/4 (денна ф/н)

Тема 6.

Психологія соціальних груп

ПРНК08, ПРНА03
2/2/2 (денна ф/н)

Тема 7.

Прикладна соціальна психологія

ПРНК08, ПРНА03
2/2/2 (денна ф/н)

Індивідуальне науково-дослідне завдання
Розкрити тему у мультимедійному форматі на
вибір (презентація, схеми, таблиці, кросворди)

ПРНК08,
ПРНА03

(28 годин)
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Дотримання
вимог
академічної
доброчесності

Відповідно до Закону України ―Про освіту‖ академічна доброчесність - це
сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та
провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до
результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної
доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань
поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних
потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське
право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної
навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і
джерела інформації. Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ
―ОЮА‖ визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ
"ОЮА"
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519polozhennya-prodotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
Навчальне навантаження здобувача вищої освіти

Види навантаження

Кількість годин

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
 контрольні роботи, год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, год.
 підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
Залік

32
14
18
58
28
30
+

Шкала оцінювання
Оцінка

Бали

Опис

A

90-100

Відмінно

B
C
D
E
Fx
F

82-89
75-81
67-74
60-66
35-59
1-34

Добре
Добре
Задовільно
Задовільно (достатньо)
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

