
 
 

 
 



 
 

 
  



 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 1-2  

Семестр 2-3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  5 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 10  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 70  

Форма семестрового контролю екзамен    

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

   Мета навчальної дисципліни: забезпечення майбутніх фахівців 

знаннями з основних понять, принципів та положень соціальної психології, а 

також  озброєння їх,  на основі теоретичних знань, уміннями і навичками 

практичної та дослідницької діяльності у соціальній сфері.   

         Завдання навчальної дисципліни: 

• Ознайомити слухачів з сутністю, місцем і роллю соціальної 

психології в системі наукового знання, її концептуальним апаратом. 

•  Навчити майбутнього фахівця застосовувати методи соціальної 

психології з метою дослідження соціально-психологічних явищ.  

• Сприяти становленню у майбутніх фахівців здатності вбачати та 

усвідомлювати соціально-психологічні проблеми особистості, її соціалізації, 

активізувати особистісний та творчий потенціал.  

• Виробити у студентів уміння використовувати прийоми і способи 

вербальної і невербальної комунікації для успішної взаємодії з людьми. 

• Формувати у студентів розуміння природи і специфіки проблем 

міжособистісної взаємодії людей. 

• Розвивати уміння аналізувати внутрішньогрупові і міжгрупові 

відносини, соціально-психологічні явища у великих групах. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчального модуля «Соціальна психологія 

особистості» у студентів формуються такі навчальні компетентності:  

• знання категоріально-понятійного апарату психології;  



 
 

• здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб;  

• вміння визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

• розуміння закономірностей та особливостей розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 

• ілюстрування прикладами закономірностей та особливостей 

функціонування та розвитку психічних явищ; 

• здатність до реферування наукових джерел, обґрунтовування власної 

позиції, формулювання самостійних висновків; 

• спроможність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні 

чи гендерні і вікові особливості;  

• навички складання і реалізації плану консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 

клієнта, встановлювати ефективність власних дій; 

• навички складання та реалізації програми психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту; 

• демонстрування соціально відповідальної та свідомої поведінки, 

слідування гуманістичним та демократичним цінностям. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план 
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Змістовий модуль 1. Соціальна психологія в системі наукового 

знання 
Тема 1. Вступ в соціальну 
психологію. Формування і розвиток 
соціально-психологічних      знань  

13 2 2    9 

Тема 2. Методологічні основи 
соціальної психології 

15 2  4   9 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 4   18 



 
 

Змістовий модуль 2. Соціальна психологія особистості 

 
Тема 3. Особистість з погляду 
соціальної психології. 

11 2 2 4   3 

Тема 4. Соціально-психологічні 
проблеми соціалізації особистості. 

8 2 4 2    

Тема5. Особистість у групі. 9 2     7 

Модульний контроль 2  

                                                   Разом 30 6 6 6   10 

Змістовий модуль 3. Основи психології спілкування 
Тема6. Соціально-психологічна  
характеристика спілкування. 

13 2 2    9 

Тема 7. Перцептивна  та 
комунікативна  сторони спілкування   

15 2 2 2   9 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4 4 2   18 

Змістовий модуль 4. Психологія міжособистісної взаємодії 
Тема 8. Взаємодія і соціальний 
вплив. 

10 2 2    6 

Тема 9. Природа просоціальної 
поведінки і агресії 

12 2 2 4   4 

Тема 10. Міжособистісна атракція та 
альтруїстична поведінка у взаємодії 

6 2 2 2    

Модульний контроль 2       

Разом 30 6 6 6   10 

Змістовий модуль 5. Соціальна психологія груп та масових явищ 
Тема 11. Мала група у контексті 
соціальної психології.  

  6 
   

2     4 

Тема 12. Динамічні характеристики 
малої групи та проблема лідерства.  

 8 2 2 4    

Тема 13. Психологія великих 
соціальних груп і  масових явищ. 

 14 2 2    10 

Модульний контроль 2       

Разом 30 6 4 4   14 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

30       

Усього 180 26 22 22   70 

        

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Соціальна психологія в системі наукового знання 

Лекція 1. Вступ в соціальну психологію. Формування і розвиток 

соціально-психологічних знань  (2год.)  

Предметна сутність соціальної психології.   Функції, завдання та 

структура соціальної психології  

Перший  філософський етап становлення соціальної психології. Другий   

"описовий" (феноменологічний) етап соціальної психології. Теорія психології 



 
 

народів; теорія психології мас, теорії про соціальні інстинкти.  Третій етап – 

оформлення соціальної психології   в експериментальну науку. 

Особливості розвитку вітчизняної соціальної психології.  Формування і 

розвиток основних напрямів сучасної соціальної психології.  Актуальні 

проблеми сьогодення.  

Основні поняття: соціальна психологія, теорія психології народів,  

теорія психології мас, соціальна поведінка.  

Семінар 1. Соціальна психологія як наука. Історія розвитку 

соціальної психології. 

 

Лекція 2. Методологічні основи соціальної психології (2год.) 

 Поняття «методологія» в соціальній психології. Спеціальна 

методологія як сукупність методологічних принципів, що використовуються в 

соціальній психології. Методологія як сукупність конкретних методологічних 

прийомів. 

  Основні методи соціально-психологічних досліджень. Особливості 

використання методів у соціальній психології. Приховані методи дослідження. 

Співвідношення прямих і непрямих методів у соціально-психологічному 

дослідженні. Проблема якості соціально-психологічної інформації. Ефект 

експериментатора. Ефект досліджуваного. Етичний аспект експерименту. 

Основні поняття: методологія, метод, спостереження, експеримент. 

Практичне заняття 1. Методи соціальної психології. Біографічний 

метод дослідження особистості. 

Практичне заняття 2. Експеримент в соціальній психології.  

 

Змістовий модуль 2. 

 Соціальна психологія особистості 

Лекція  3. Особистість з погляду соціальної психології (2год.)  
Історія дослідження проблеми особистості. Основні сучасні підходи до 

пізнання феномена особистості у  соціальній психології. 

Поняття індивід, індивідуальність, особистість. Проблема соціального і 

біологічного в особистості. Соціально-психологічні якості особистості. 

Атрибути особистості: свідомість, динамічність, активність, неповторність. 

Ознаки особистості. Простори існування та структура особистості. Загальна 

характеристика соціально-психологічних теорій особистості.  

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, активність 

особистості. 

 Семінар 2. Соціально-психологічні характеристики особистості.                   

Практичне заняття 3. Проблема особистісної зрілості.   

 Практичне заняття 4. Методи гармонізації особистості. 

 

Лекція 4. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості 

(2год.) 

 Поняття соціалізації особистості. Первинна та вторинна соціалізація 

особистості. Структура процесу соціалізації. Різні підходи до визначення 



 
 

етапів соціалізації. Сфери соціалізації: діяльність, спілкування, 

самосвідомість. Критерії соціалізованості особистості.  Інститути та агенти 

соціалізації.   

 Основні механізми соціалізації. Стихійні та цілеспрямовані механізми 

соціалізації. Механізми «зсування мотиву на ціль», ідентифікація, 

наслідування, прийняття та засвоєння соціальних ролей, навіювання, 

переконання, соціальна фасилітація, конформність. Провідні чинники 

гендерної соціалізації.   

 Основні поняття: соціалізація, наслідування, навіювання, соціальна 

фасилітація. 

Семінар 3-4. Соціалізація особистості. 

Практичне заняття 5. Моделі соціалізації особистості  

 

Лекція  5. Особистість у групі (2год.)  

  Специфіка входження особистості в групу. Соціальні норми. Фаза 

адаптації. Фаза індивідуалізації. Фаза інтеграції. 

Соціально-рольові характеристики особистості. Соціальний статус як 

показник місця особистості у суспільстві та її приналежності до певних груп. 

Влада й авторитет.  Престиж. Соціальна позиція. Соціальна роль. Форми 

рольової ідентичності: статева; етнічна; групова; політична. Соціальний 

ранг.Соціальна установка як регулятор соціальної поведінки людини. 

Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі.   

Основні поняття: самосвідомість, соціальний статус, соціальна 

позиція,  соціальна роль. 

 

Змістовий модуль 3. Основи психології спілкування 

Лекція 6. Соціально-психологічна характеристика спілкування 

(2год.)  

Спілкування як феномен соціальної психології. Потреба у спілкуванні, 

потреба в усамітненні. Взаємозв’язок спілкування і діяльності. Спілкування 

та комунікація. Різні підходи до визначення структури спілкування. Функції 

спілкування. Види спілкування. Типи міжособистісного спілкування: 

імперативний, маніпулятивний, діалогічний. Рівні спілкування. Ообмеження 

спілкування. Застосування маніпулятивних тактик у міжособистісному і 

діловому спілкуванні.  

Основні поняття: спілкування, перцептивний, комунікативний, 

інтерактивний компоненти спілкування. 

Семінар 5. Проблема спілкування в соціальній психології. 

 

Лекція 7. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування 

(2год.)  

Поняття та зміст соціальної перцепції. Функції соціальної перцепції.   

Аперцепція. Механізми взаєморозуміння: ідентифікація, емпатія, атракція, 

рефлексія, каузальна атрибуція. Бар’єри взаєморозуміння. Природа та види 

соціальних стереотипів. Механізми сприймання. Механізм проекції. Ефект 



 
 

первинності. Ефект новизни. Ефект ореолу. Ефект пріоритету. Ефект 

поблажливості. Типові схеми формування першого враження.                                                                                                                                                                                                                                                       

Функції комунікативного аспекту спілкування. Зміст, види і форми 

комунікації. Характеристика компонентів комунікативного простору 

Ефективність обміну інформацією. Психологічні особливості вербальної 

комунікації. Невербальні засоби спілкування.  

Основні поняття:  аперцепція, атракція, рефлексія, каузальна 

атрибуція. 

 Семінар 6. Перцептивна та комунікативна сторона спілкування. 

 Практичне заняття 6. Формування навичок спілкування. 

 

Змістовий модуль 4.  

Психологія міжособистісної взаємодії 

Лекція  8. Взаємодія і соціальний вплив (2год.)  

Особливості взаємодії в соціальній психології. Види взаємодії: 

співробітництво  та суперництво. Основні наукові погляди на взаємодію та 

її структуру.   

Загальна характеристика міжособистісного впливу. Види 

міжособистісного впливу: психологічний вплив, особистий вплив, 

функціонально-рольовий вплив, індивідуально-специфічний вплив, 

комунікативний вплив та інші. Критерії ефективності впливу. Види 

психологічного впливу.  

Основні поняття: співробітництво, суперництво, зараження, 

конформізм. 

Семінар 7. Взаємодія і соціальний вплив.  

 

Лекція 9. Природа просоціальної поведінки і агресії (2год). 

  Порушення процесу соціалізації. Причини появи відхилень у 

поведінці. Асоціалізація.  Десоціалізація.  Соціальна дезадаптація. 

Особливості девіантної поведінки. Делінквентна поведінка. Аддиктивна 

поведінка. 

Агресія і культура. Види агресії. Соціальні причини агресії. Статеві 

відмінності і агресія. Роль емоцій у проявах агресії. Попередження і контроль 

агресії: покарання, когнітивне втручання, тренування соціальних здібностей. 

  Основні поняття: соціальна дезадаптація, девіантна поведінка, 

агресія, фрустрація. 

Семінар 8. Деструктивні форми взаємодії. 

Практичне заняття 7-8. Деструктивні форми взаємодії. 

 

Лекція 10. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у 

взаємодії (2год.)  

Види міжособистісних взаємин. Фізична привабливість як основна 

детермінанта симпатії. Фізичні характеристики, що формують привабливість. 

Подібність і атракція. Теорія балансу. Взаємна симпатія. Атракція: 

відмінності між чоловіками і жінками.  



 
 

Альтруїстична поведінка у взаємодії. Типи альтруїзму. Дружба і 

самотність. Особливості дружби людей на різних етапах життєвого циклу. 

Характеристики дружби. Функції дружби.  

Основні поняття: емпатія, дружба, самотність, любов, альтруїзм.   

 Семінар 9. Міжособистісна атракція та альтруїстична поведінка у 

взаємодії. 

Практичне заняття 9. Конструктивні форми взаємодії. 

 

Змістовий модуль 5. Соціальна психологія груп і масових явищ 

 Лекція  11. Мала група у контексті соціальної психології (2год.)  

Група як основний інститут соціалізації та реалізації міжособистісного 

спілкування. Причини виникнення малої соціальної групи.  

Ознаки, що характеризують малу групу: кількісний склад або розмір 

групи; індивідуальний склад або композиція; психологічний клімат; групові 

норми (правила поведінки членів групи). Класифікація малих соціальних 

груп. Основні соціально-психологічні характеристики малої соціальної 

групи. Групова норма. Виміри групової структури.  Соціометрія як метод 

дослідження малої соціальної групи. 

 Основні поняття:  мала соціальна група,  психологічний клімат, 

референтна група, соціометрія.  

Семінар 10. Соціально-психологічні характеристики малої 

соціальної групи. 

 

Лекція  12. Динамічні характеристики малої групи та проблема 

лідерства (2год.)  

 Поняття про групову динаміку та групові процеси. Механізми групової 

динаміки.  Стадії розвитку групи (за Л.Уманським).  

 Лідер і керівник: спільне та відмінне. Стилі лідерства, керівництва, їх 

переваги та недаліки. Харизматичний лідер. Керівництво як управлінський 

феномен. Сучасні моделі керівництва. Проблема прийняття групового 

рішення. Можливості усунення недоліків групового рішення.  

Продуктивність групової роботи. Групова згуртованість.   

Основні поняття: групова динаміка, ідіосинкратичний кредит,   

групове мислення, харизматичний лідер. 

Практичне заняття 10. Соціометрія та інші методи діагностики 

міжособистісних взаємин в групі.  

Практичне заняття 11. Ознайомлення з методами 

командотворення. 

         

Лекція 13. Психологія великих соціальних груп і масових явищ 

(2год.)          

  Поняття велика соціальна група: сутність та зміст. Ознаки та 

структура великих соціальних груп. Класифікація великих соціальних груп.   

Типи соціальних спільностей.   Психологічні особливості етнічних 

груп.  Поняття про стихійну групу: натовп, юрба, публіка. Натовп та його 



 
 

особливості. Класифікація видів натовпу. Наслідування, навіювання, 

зараження  як фактори впливу та регуляції поведінки натовпу. Особливості 

лідерства в натовпі.  Публіка як специфічний різновид натовпу.  

Особливості функціонування громадської думки. Феномен масової 

культури. Мода. Паніка.  

 Основні поняття: велика соціальна група, натовп, громадська думка, 

паніка. 

Семінар 11.  Психологія великих соціальних груп і масових явищ.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 

Відвідування 

практичних занять 

1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 3 30 2 20 3 30 2 20 

Робота на практичному 

занятті 

10 2 20 3 30 1 10 3 30 2 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Разом  65  99  65  99  77 

Максимальна кількість балів: 405     

Розрахунок коефіцієнта:  405 : 60 = 6,75     

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1.  
  Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання  

Тема 1. Вступ в соціальну психологію. Формування і розвиток 

соціально-психологічних знань – 9 год. 

1. Знайти у інтернет - мережі журнали з психології за останні півроку. 

Відшукати  в них публікації, присвячені дослідженню проблем соціальної 

психології. Скласти бібліографічний список. Виділити і зробити анотації 3 



 
 

робіт.   

Тема 2. Методологічні основи соціальної психології – 9 год. 

1. Розробити програму власного психологічного дослідження  з 
соціальної психології. 

Змістовий модуль  2. 

Соціальна психологія особистості 

 Тема 3. Особистість з погляду соціальної психології – 3год.  

1. Висвітлити підхід до проблеми особистості у творах улюбленого 

письменника. Дати порівняльну характеристику особливостей розгляду 

проблем особистості у художній та психологічній літературі.   

Тема 5. Особистість у групі – 7 год. 

1. За допомогою методики Т.Лірі продіагностувати особливості 

шлюбних партнерів (2 подружні пари) та їх взаємовідносин в сім’ї. 

Розробити рекомендації. Результати оформити за зразком, запропонованим 

викладачем.   

Змістовий модуль  3. 

Основи психології спілкування 

Тема 6. Соціально-психологічна характеристика спілкування – 9 

год. 

1. Проаналізуйте особливості ділового спілкування в електронному 

просторі. Розробіть рекомендації.   

Тема 7. Перцептивна та комунікативна сторони спілкування – 9 

год. 

1. Провести діагностику своїх комунікативних особливостей. Написати 

творчий  звіт «Я як суб’єкт спілкування. Скласти програму саморозвитку 

комунікативних навичок.   

Змістовий модуль  4. 

Психологія міжособистісної взаємодії 

        Тема 8. Взаємодія і соціальний вплив – 6 год. 

 1. Підготувати виступ на семінарське заняття за книгою Берна Э. Игры 

в которые играют люди…Люди, которые играют в игры. – Минск: 

современный литератор, 2003. – 447 с.   

Тема 9. Природа просоціальної поведінки і агресії – 4 год. 

 1. На прикладах з власного досвіду проаналізувати методи (прийоми) 

подолання власних прявів агресії. Оформити звіт  

Змістовий модуль  5. 

Соціальна психологія групп та масових явищ 

Тема 11. Мала група в контексті соціальної психології  – 4 год.    

1. Підібрати банк методик для діагностики міжособистісних відносин в 

трудовому колективі.   

Тема 13. Психологія великих соціальних груп і масових явищ – 10 

год.    

 1. Провести дослідження за методикою соціальної дистанції 

(Э.Богардус) (5 респондентів), оформити як самостійну творчу роботу.   

 



 
 

Критерії оцінювання самостійної роботи  студента 

     5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за 

такими критеріями: 

✓ своєчасність виконання навчальних завдань1б; 

✓ повний обсяг їх виконання1б; 

✓ якість виконання навчальних завдань 2 б; 

✓ творчий підхід у виконанні завдань1б. 

Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених  

на самостійну роботу до того або іншого модуля. Загальна оцінка за 

виконання самостійної роботи до змістового модуля визначається так: сума 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  розділити на 

кількість завдань (зазвичай це 1-2 завдання). Максимальна кількість балів за 

модуль – 5б. 

 Таблиця 6.2.1 

Карта самостійної роботи студента 

 
Теми курсу (кількість годин) Академічний 

контроль 

К-сть 

завдань 

Бали Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1.  

Соціальна психологія в системі наукового знання 

Тема 1. Вступ в соціальну психологію. 

Формування і розвиток соціально-

психологічних      знань (9год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5   До семінару 

1 

Тема 2. Методологічні основи соціальної 

психології (9год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5  До МКР 1 

разом  2 10    

Підсумковий бал вик. самостійної роботи до модуля: суму 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  

розділити на кількість завдань.   

5 До МКР 1 

Змістовий модуль 2. 

Соціальна психологія особистості 

Тема 3. Особистість з погляду соціальної 

психології. (3 год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1 

  

5  

  

До семінару 

2 

Тема 5. Особистість у групі (7 год.) семінар, 

модульний 

контроль 

1 5 До семінару 

4  

разом  2 10  

Підсумковий бал вик. самостійної роботи до модуля: суму 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  

розділити на кількість завдань.   

5 До МКР 2 

Змістовий модуль 3.  

Основи психології спілкування 
Тема 6. Соціально-психологічна 
характеристика спілкування (9год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1 

  

5  

  

До семінару 

5 

Тема 7. Перцептивна  та комунікативна  семінар, 1 5  До семінару 



 
 

сторони спілкування  (9год.) модульний 

контроль 
    6 

разом  2 10  

Підсумковий бал вик. самостійної роботи до модуля: суму 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  

розділити на кількість завдань.  

5 До МКР 3 

Змістовий модуль 4.  

Психологія міжособистісної взаємодії 
Тема 8. Взаємодія і соціальний вплив. 
 (3год.)  

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5   До семінару 

7 

Тема 9.Природа просоціальної поведінки 

і агресії (4год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5  До семінару 

8  

разом 
 

2 10 
 

Підсумковий бал вик. самостійної роботи до модуля: суму 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  

розділити на кількість завдань. 

5 До МКР 4 

 Змістовий модуль5.  

 Соціальна психологія груп та масових явищ 

Тема 11. Мала група у контексті 

соціальної психології (4год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5  До семінару 

10  

Тема 13. Психологія великих соціальних 
груп і 
 масових явищ (10год.) 

семінар, 

модульний 

контроль 

1  5  До семінару 

11 

разом  2 10  

Підсумковий бал вик. самостійної роботи до модуля: суму 

набраних студентом балів за виконання всіх завдань до модуля  

розділити на кількість завдань. 

5 До МКР 5 

Разом до навчальної дисципліни 

Кількість годин: 70 год. Підсумковий бал 25 До іспиту 

   

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Модульні  контрольні роботи виконуються після завершення вивчення 

навчального  матеріалу змістового модуля в письмовій формі з 

використанням роздрукованих завдань.  Модульна контрольна робота до 

модуля 2, 3 і 5  проводиться у вигляді тестових завдань. Блок тестових 

запитань до кожного модуля містить 25 запитань. За кожну правильну 

відповідь виставляється 1 бал. 

Модульна робота до модуля 1 і 4 містить три блоки завдань. Характер 

завдання до модульної роботи та критерії оцінювання відображені в табл. 

6.3.1 

Таблиця 6.3.1 

Завдання модульної роботи та критерії їх оцінювання 

Номер 

блоку 

завдань  

 Призначення  Форма Критерії оцінювання Макс. 

кількість 

балів 



 
 

Перший визначення якості 

володіння базовими 

поняттями 

10 тестів  кожна правильну 

відповідь – 1 бал. 

10 

Другий  виявлення здатності 

до аналізу, синтезу, 

конкретизації й 

узагальнення змісту 

навчальної 

дисципліни 

запитання, 

що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

- повнота розкриття 

питання; 

- здатність до 

обґрунтування та 

конкретизації; 

- логічна послідовність; 

- вміння формулювати 

висновки; 

- творчість та 

самостійність. 

5 

Третій  встановлення 

спроможності до 

застосування знань на 

практиці 

психологічна 

задача 

-  практичне рішення має 

вірне теоретичне 

підгрунття;  

- зрозумілі ілюстрації та 

приклади; 

-власна інтерпретація та 

ставлення до проблеми; 

- креативність. 

 

10 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 

 

Семестровий контроль здійснюється у вигляді письмового екзамену. 

Критерії оцінювання відповідей студентів на екзамені. 

При оцінки відповіді студента на іспиті враховується, насамперед, її  

правильність, а також здатність студента:  

- здійснити вичерпний виклад змісту проблеми;  

- знати повний перелік термінів, категорій та законів, необхідних для 

розкриття змісту запитання;  

- висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних 

поглядів на проблему; 

- виявити творчі здібностей у розумінні та викладенні матеріалу;  

- самостійно робити логічні висновки й узагальнення;   

- визначити і застосувати одержану теоретичну інформацію для 

рішення практичних завдань;  

- викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Структура екзаменаційного білету з соціальної психології. 

Білет із соціальної психології складається з трьох запитань 

теоретичного спрямування та одного практичного. Відповідь на кожне 

запитання оцінюється в 10 балів. Загальна сума балів за екзамен – 40. 

Оцінка Критерії оцінювання 

«10-9» 10 – вичерпний виклад змісту поставленого питання, студент без ускладнень 

орієнтується в матеріалі; якість відповіді свідчить про вільне володіння матеріалом 

лекційних і практичних занять, а також про ознайомлення з додатковим 

матеріалом з означеної проблеми; студент уміє показати значення даного явища 



 
 

для вирішення конкретних соціально-психологічних проблем; відповідь чітка і 

послідовна; 

9 – допускаються неістотні неточності.  

«8-6» 8 – якість відповіді виявляє вільне володіння студентом фактичним матеріалом 

курсу, але він допускає  неістотні помилки у визначенні поняття, або в практичних 

розв’язаннях задач;  ознайомлення з додатковими джерелами не систематизовано.  

7– висновки і узагальнення зроблені студентом не є вичерпними; практичне 

застосування теоретичних знань є дещо розпливчатим. 

6 –  відсутність чіткості і логічності у викладі матеріалу.   

«5-3» 5 – володіє фактичним матеріалом;  в цілому орієнтується в досліджуваному 

предметі, але при розкритті питання допускає суттєві помилки; 

4 – студент володіє тільки загальним понятійним апаратом, але в окремих аспектах 

питання не в змозі самостійно робити чіткі закінчені висновки та узагальнення, 

пов’язати теоретичні знання з практикою; 

3 – понятійний апарат використовується неповною мірою; виклад матеріалу 

утруднений; твердження, зазначені у відповіді, не аргументовані. 

«2-1-0» 2 – відповідь студента під час відтворення основного програмового матеріалу 

поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. 

1 – студент робить принципові помилки при відповіді, або ж утрудняється дати 

обґрунтовану відповідь, не володіє  понятійним апаратом.  

0 – студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці; 

висновки, зроблені під час відповіді, не є правильними; характер відповіді дає 

підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання, або ж не знає правильної відповіді. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Сутність, структура та функції соціальної психології. 

2. Основні підходи до  визначення предмета соціальної психології. 

3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі 

знання. 

4. Основні етапи становлення соціальної психології. 

5. Розвиток сучасної зарубіжної  соціальної психології. 

6. Розвиток сучасної  вітчизняної соціальної психології. 

7. Соціометрія як спеціалізований соціально-психологічний метод. 

8. Методи та методичні прийоми соціальної психології. 

9. Соціально-рольові характеристики особистості. 

10. Поняття індивід, індивідуальність, особистість. 

11. Поняття соціальна поведінка особистості, особливості її регулювання.  

12.  Основні ознаки особистості. 

13. Простори існування та структура особистості. 

14. Зміст, механізми та інститути соціалізації.  

15. Етапи та структура процесу соціалізації. 

16. Особливості первинної та вторинної соціалізації. 

17. Теорії соціалізації особистості. 

18. Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі. 

19. Особистість у групі. Специфіка входження особистості в групу. 



 
 

20. Засвоєння гендерних ролей. Провідні чинники гендерної соціалізації. 

21. Характеристика гендерних стереотипів.  

22. Поняття духовність особистості.  

23.Поняття спілкування в соціальній психології, його зміст та цілі. 

24. Види та функції спілкування. 

25. Історично сформовані типи міжособистісного спілкування. 

26. Типові обмеження у спілкуванні. 

27. Проблема соціальної толерантності. 

28. Особистісні орієнтації та рівні спілкування. 

29. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

30. Характеристика невербальної комунікації. 

31. Поняття соціальної перцепції, її зміст та функції. 

32. Характеристика соціальних стереотипів.  

31. Механізми міжособистісного сприймання. Ефекти сприймання. 

33. Основні механізми взаєморозуміння. 

34. Бар’єри взаєморозуміння. 

35. Проблема взаємодії в соціальній психології, її види. 

36. Загальна характеристика міжособистісного впливу, його види та стратегії.   

37. Характеристика видів психологічного впливу. 

38. Джерела та механізми маніпуляцій. 

39. Проблема захисту від негативних впливів. 

40. Основні теорії агресивності. Агресія і культура.   

41. Види і причини конфліктів у міжособистісній взаємодії. 

42. Стратегія поведінки учасників конфлікту. 

43. Міжособистісна атракція, її природа. 

44. Феномен любові та його види. 

45. Альтруїстична поведінка у взаємодії. Навчання альтруїзму.  

46. Взаємодія на рівні дружби.  

47. Сутність, функції та структура атитюду.  

48. Статусно-рольові характеристики особистості. 

50. Порушення процесу соціалізації. Природа просоціальної поведінки.   

51. Специфіка ділового спілкування. 

52. Розвиток соціально-психологічних уявлень про міжгрупові взаємини. 

53. Феномен групи з погляду соціальної психології. Класифікація груп 

54. Групові ефекти  та їх дослідження  

55. Основні соціально-психологічні характеристики малої соціальної  групи. 

56. Поняття про групову динаміку та групові процеси. 

57. Механізми групової динаміки. 

58. Структура взаємовідносин у малій соціальній групі. 

59. Конформність і конформна поведінка. 

60. Поняття про лідерство та керівництво у малій групах.   

61. Прийняття групового рішення.  Огруплення мислення. 

62. Групова згуртованість та групова сумісність.  

63. Соціально-психологічний клімат колективу. 

64. Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп. 



 
 

65. Поняття про стихійну групу: натовп, маса, публіка.  

66. Психологічні особливості українського національного характеру. 

67.  Особливості функціонування громадської думки. 

68. Феномен масової культури. 

69. Масова паніка: умови виникнення,механізми розповсюдження, 

попередження.  

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Навчально-методична карта дисципліни «Соціальна психологія» 

Разом: 180 год., із них 26 год. – лекції, 22 год. – семінарські заняття, 22 

год. – практичні заняття, 70 год. – самостійна робота, 10 год. – модульний 

контроль,  30 год. – семестровий контроль.  

 

Назва 

змістового 

модуля 

Соціальна 

психологія в 

системі наукового 

знання 

Соціальна 

 психологія 

особистості    

Основи  

 психології  

спілкування   

Кількість  

балів за  

модуль 

65 б 99 б 65 б 

Теми  

лекцій 

1. Вступ в соціальну 

психологію.  

Формування і розвиток 

соціально-психологічних  

знань   

2. Методологічні  

основи соціальної  

психології   

 2 б 

3. Особистістість з  

погляду соціальної  

психології 

4. Соціально- 

психологічні проблеми 

соціалізації особистості 

5. Особистість у групі 

 

 3 б 

6. Соціально-

психологічна 

характеристика 

спілкування 
7. Перцептивна та 
комунікативна сторони 
спілкування 
 
 
2б 

Теми  

семінарських 

 занять  

1. Соціальна психологія 

як наука. Історія 

розвитку соціальної 

психології    

 

 

11 б 

2. Соціально-

психологічні 

характеристики 

особистості  

3-4. Соціалізація 

особистості    

33 б 

5. Проблема 

спілкування в 

соціальній психології  

6. Перцептивна та 

комунікативна сторона 

спілкування  

22 б 



 
 

Теми  

практичних 

 занять  

1. Методи соціальної 

психології  

Біографічний метод 

дослідження 

особистості  

2. Експеримент в 

соціальній психології 

22 б 

3.Проблема 

особистісної зрілості    

4. Методи 

гармонізації 

особистості  

5. Моделі соціалізації 

особистості   

33 б 

6. Формування навичок 

спілкування 

 

 

 

 

 

11 б 

Самостійна 

 робота 

Виконання сам. завдань до 

модуля (див. 6.2) 

5 б  

Виконання сам. завдань до 

модуля (див. 6.2) 

5 б  

Виконання сам. завдань до 

модуля (див. 6.2) 

5 б 

Види  

поточного 

 контролю 

Модульна контрольна 

 робота 1 

25 б 

Модульна контрольна 

робота 2 

25б 

Модульна контрольна  

робота 3 

25 б 

Назва 

змістового 

модуля 

 Психологія 

міжособистісної взаємодії 

Соціальна психологія груп 

та масових явищ 

Кількість 

 балів за  

модуль 

99 б 77 б  

Теми лекцій 8. Взаємодія і соціальний вплив  
9. Природа просоціальної 

поведінки і агресії  
10. Міжособистісна атракція та 
альтруїстична поведінка   
3 б 

11. Мала група у контексті соціальної 

психології  

12. Динамічні характеристики малої 

групи та проблема лідерства 
13. Психологія великих соціальних 
груп і масових явищ    
3 б 

Теми  

семінарських 

 занять  

7. Взаємодія і соціальний вплив   

8. Деструктивні форми взаємодії  

9. Міжособистісна атракція та 

альтруїстична поведінка у 

взаємодії  

33 б 

10. Соціально-психологічні 

характеристики малої соціальної 

групи  
11.  Психологія великих соціальних 
груп і масових явищ 
22 б  

Теми  

практичних 

 занять 

7-8.  Деструктивні форми 

взаємодії  

9. Конструктивні форми взаємодії  

 33 б 

10. Соціометрія та інші методи 

діагностики міжособистісних 

взаємин в групі  

11. Ознайомлення з методами 

командоутворення  

22 б 

Самостійна  

робота 

Виконання сам. завдань до модуля   

(див. 6.2) 

5 б 

 Виконання сам. завдань до модуля 

(див. 6.2) 

5 б  

Види  

поточного 

 контролю 

 Модульна контрольна робота 4 

25 б 

 

Модульна контрольна робота 5  

25 б 

   

Рейтингові 

 бали 

Загальна кількість балів – 405 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 6,75 

Підсумковий  

контроль 

Екзамен  - 40 балів   

 

 



 
 

8. Рекомендовані джерела 

                                         

Основна література: 

1. Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: Навч.-метод. Посібник / 

Н.М.Ануфрієва, Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова. – К.: Каравела, 2009. – 216 с. 

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія  Підручник. Видання 2-ге, 

виправлене та доповнене / В.В. Москаленко. – К.: Центр учбової літератури, 

2008. – 688 с. 

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: 

Навчальний посібник / Орбан-Лембрик Л.Е. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 

528 с.  
 

Додаткова 

4. Коваленко А.Б. Психологія міжособистісного взаєморозуміння 

Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка /               

А.Б. Коваленко. – К.: Київський університет, 2010. – 215 с. 

5. Копець Л. В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл.] / Л.В.Копець. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 

2007. – 460 с. 

6. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Навч. пос. / 

В.В.Москаленко – К.: Центр учбової літератури,  2007. – 448 с.  

7. Практикум із соціальної психології. Навчальний посібник / 

[Укладачі.  Т.М.Зелінська, І.В Михайлова., А.Е. Демерс]. –  К.: Каравела, 

2015. – 232 с.  

 

9. Додаткові ресурси  

1. Эриксон Э. Идентичность, юность и кризис / Э.Эриксон. – Режим 

доступу:  https://filesmtyb.files.wordpress.com/../erikson-identichnost-yunost-i-

krizis-konspekt. 

2. Лебон Г.Психология народов и масс / Г.Лебон. – Режим доступу: 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/664/Psihologiya_narodov_i_mass.pdf  


