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Анотація навчальної дисципліни 

«Психологія соціальна»

Навчальна дисципліна «Психологія соціальна» знайомить студентів соціально-

психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують

індивіда і групу; закономірності і механізми виникнення, функціонування і вияву

соціальної реальності.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти опанують термінологією

соціальної психології, теоретичними знання та набудуть практичних вмінь аналізу

соціально-психологічних явищ, що виникають в малих та великих групах.



Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є надати студентам 

знання взаємозв’язок соціального і психічного, про соціальну психіку та соціальну реальність; 

про закономірності психіки людини, зумовлені її включенням до різних соціальних груп.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна психологія» є:

• Ознайомити студентів із структурою та місцем соціальної психології в системі наукового 
знання; з основними поняттями, структурою та концепціями соціальної психології.

• Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та усвідомлювати соціально-
психологічні феномени та механізми їх виникнення. 

• Розвивати уміння аналізувати групові процеси та масові явища.

• Виробити у студентів уміння використовувати засоби вербальної і невербальної комунікації 
для успішної взаємодії з людьми.

• Навчити студентів інтегрувати теоретичні соціально-психологічні знання в практичну 
діяльність при аналізі ділових та міжособистісних відносин, групових процесів, конфліктних 
ситуаціях; застосовувати методи вивчення спілкування та структури групи.



За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні 

бути сформовані такі компетентності та результати навчання:

• вміти аналізувати історичні передумові та
перспективи розвитку соціальної психології,
основні теоретичні напрями у сучасній
соціальній психології (КЗ-1);

• знати структуру, категорії та методи
соціальної психології, засоби соціально-
психологічного впливу у процесі
спілкування; особливості міжособистісної та
міжгрупової взаємодії в різних видах і
формах суспільної діяльності (КЗ-7);

• знати та враховувати в професійній
діяльності механізми групового впливу на
психіку та поведінку людини (КЗ-8)..

• знати психологію масових явищ,
аналізувати закономірності та структуру
спілкування, утворення та розвиток груп,
виникнення конфліктів; розуміти засоби
невербальної комунікації (КС-1);

• аналізувати ділові та міжособистісні
відносини, розвиток особистості у групі,
визначати ефективні умови соціалізації
особистості (ПР-21);



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

«Психологія соціальна»

1. Загально-теоретичні питання «Соціальної психології».

2. Історія розвитку соціальної психології

3. Суспільні та міжособистісні відносини

4. Спілкування як соціально-психологічне явище

5. Соціальна психологія особистості

6. Соціалізація особистості на різних вікових етапах

7. Соціально-психологічні теорії особистості

8. Феномен групи з погляду соціальної психології

9. Соціальна психологія малої групи

10. Соціальна психологія великих груп та масових явищ

11. Прикладна соціальна психологія.


