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Цілі навчальної дисципліни 
У процесі викладання дисципліни передбачається з’ясування теоретико-прикладних аспектів 

психології спілкування. Оволодіння знаннями з курсу забезпечує основи формування 

психологічної та професійної компетентності майбутнього практичного психолога. 

  Мета навчального курсу полягає в ознайомленні студентів з основними проблемами 

психології спілкування, місцем категорії спілкування в системі категорій психологічної науки; з 

соціально-психологічною характеристикою феномену спілкування; його  основними 

детермінантами та механізмами.   

Завдання вивчення дисципліни «Психологія спілкування» полягає у формуванні загальних та 

фахових компетентностей передбачених освітньою програмою:  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

ЗК9 Здатність працювати в команді.  

СКЗ. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

 СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК12.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння 

 методологічних аспектів дисципліни, 

 основних теоретичних концепцій та результатів експериментальних досліджень,  

 механізмів та детермінант феномену спілкування, закономірностей розгортання 

соціальної взаємодії 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому 

числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичнихпринципів професійної діяльності психолога 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби 

визначати зміст запиту до супервізії 

 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування  

програмних результатів навчання та компетентностей 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Соціальна психологія» значно підвищиться, 

якщо студент попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: загальна психологія, вікова 

психологія, соціальна психологія. 

Перелік тем  

Змістовний модуль 1 

Спілкування як психологічна категорія. Комунікативна сторона спілкування. 



1. Предмет, завдання та методи психології спілкування 

2. Потреба в спілкуванні та розвиток її в онтогенезі 

3. Формальне та неформальне спілкування:  їх особливості 

4. Комунікативна сторона спілкування. ЇЇ структура 

5. Психологічні особливості вербальної комунікації 

6. Психологічні особливості невербальної комунікації 

7. Психологічні особливості масової комунікації 

 

Змістовий модуль 2. 

Проблема спілкування та міжособистісних взаємостосунків в соціальній психології 

1. Інтерактивна сторона спілкування. Нормативні та культурні аспекти інтеракції 

2. Феномен міжособистісного впливу  в процесі взаємодії 

3. Поняття структури та функції соціальної перцепції 

4. Почуття та емоції в спілкуванні 

 

Змістовний модуль 3.  

Загальна характеристика груп. Процеси групової діяльності та їх динаміка 

 

1. Ефективне спілкування як фактор особистісної успішності 

2. Психологічні особливості публічного виступу 

3. Труднощі та бар'єри спілкування 

4. Психологічні особливості конфліктної взаємодії 

 

Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Бодалев А.А. Психология общения. М.: МОДЭК, 2002. 320 с. 

2. Бороздина Г.В. Психология делового общения.— М.: ИНФРА-М, 2006. - 224 с. 

3. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут та ін. К.: МАУП, 1999. 208 с. 

4. Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. СПб.: Питер, 2009. — 576 с.: 

5. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение. СПб.: Питер, 

2001. 544 с.: 

6. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. К.: Цент. навч. літ, 2005. 624 с. 

 

Додаткова література 

 

1. Вердербер Р., Вердербер К.Психология общения. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. 320 с. В31 

2. Волкова А.И. Психология общения. Ростов н/ Дону, Феникс, 2007 г. 

3. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2004. 400 с.  

4. Еникеев М.И. Общение и социальная психология: Энциклопедия. М.: Приор, 2002. 560 с.  

5. Ефимова Н.С. Психология общения. / Практикум по психологии. М., 2006  

6. Казаринова Н.В. Межличностное общение. Хрестоматия. Питер, 2004  

7. Культура ділового спілкування: Навч. посіб. / Укл. Л.Г.Губенко, В.Д.Нємцов. –К.: Екс Об, 

2002. 199 с. 

8. Лабунская В.А. и др. Психология затрудненного общения: Теория. Методы. Диагностика. 

Коррекция: Учеб. пособ. М.: Академия, 2001. 285 с. 

9. Межличностное общение: Хрестоматия / Сост. и общ ред. Н.В.Казариновой, В.М.Погольши. 

СПб.: Питер, 2001. 512 с. 

10. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. Тренинг: 

Учеб. пособ. / Под ред. Ю.М.Жукова. М.: Аспек-Прес, 2004. 256 с. 

11. Морозов А.В. Психология влияния. СПб.: Питер, 2001. 516 с.  



12. Психология масс: Хрестоматия / Ред.-сост. Д. Я. Райгородский. — Самара: БАХРАХ-М, 2001. 

13. Психология самосознания: Хрестоматия. / Под. ред. Д.Я. Райгородского. Самара, 2000 

14. Рогов Е.И. Психология общения. М.: Владос, 2002. 336 с. 

15. Томсон П. Самоучитель общения. СПб.: Питер, 2000. 247 с. 

16. Тренінг спілкування / Упор. Т.Гончаренко. К.: Ред.заг.газ., 2000. 120 с. 

17. Федорчук в.М. Соціально-психологический тренінг “Розвиток комунікативної компетентності 

викладача”. Камянець-Подільськ: Абетка, 2003. 240 с.  

18. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб.: Питер, 2003. 

19. Чуфаровский Ю.В. Психология общения в становлении и  формировании личности. - М., 2004. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

Інформаційні ресурси включають бібліотечні фонди, Інтернет-ресурси, електронні книги. 

До  інформаційних масивів з психології належать:   

1. MEDLINE з доступом через http//www.nlm.nih.Gov /databases freemedl.html або 

http//www.healthgate.com; 

2. http://www.yahoo.com/Science/Psychology; 

3. http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html; 

4. http://www.grohol.com/web.htm; 

5. http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm; 

6. http://sosig.esrc.bris.ac.uk. 

7. http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

8. http://www. free.net; RELARN-IP 

9. http://www.ripn.net; 

10. http://www.rannet.ru 

11. http://www.psychology.ltsn.ac.uk 

12. http://www.lemoyne.edu/ OTRP/internet.html 
 

Види та методи навчання та оцінювання 

Код 

комп

етент

ності 

Назва компетентності Код 

програм

ного 

результа

ту 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями  

ПР1, 

ПР2 

МН1; МН2; 

МН4; МН6; МН7 

МО10;МО2; 

МО4; МО7; МО8 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність)  

ПР9 МН1, МН3, 

МН5, МН6 

МО10;МО2 

;МО5 МО7 МО8 

ЗК9 Здатність працювати в команді.  ПР14 МН1; МН2, 

МН3;  

МО10;МО2; 

МО7; МО8 

СКЗ. Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків. 

ПР1, 

ПР2  

МН1, МН2, 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО10МО2 МО4 

МО6 МО7 МО8 

СК11  Здатність дотримуватися норм 

професійної етики  

ПР16 МН1, МН2, 

МН4, МН5, МН7 

МО10МО2 МО4 

МО5 МО6 МО7 

МО8 

http://www.yahoo.com/Science/Psychology
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://www.grohol.com/web.htm
http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.psychology.ltsn.ac.uk/


СК12 .Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

ПР18 МН2, МН4, МН5 

МН6 ,МН7 

МО10МО2 МО4 

МО5 МО7 МО8 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени;  

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни   

«Соціальна психологія» 

 
Оцінювання знань у процесі поточного контролю (у балах) Індив

ід 

завд 

Модуль

ний 

контро

ль 

Підсу

мков

ий 

контр

оль 

 

Загал

ьна 

кількі

сть 

балів 

 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4     

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 60-

100 

35 20 20 0-10 0-10 0-15 60-

100 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у 

мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної 

комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та 

оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для 

роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: 

текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та 

аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 



Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

Суми балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцін

ка в 

ЄКТ

С 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент

ності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну інформацію, 

вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зарах

ован

о 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких 

незначна 
Достатній 

(конструкти

вно-

варіативний

) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, загалом 

самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, з-

поміж  яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює 

значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, за допомогою 

викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є значна 

кількість суттєвих 

Середній 

(репродукт

ивний) 

задовіль

но 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

незадові

льно 

не 

зарах

ован

о 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

незадові

льно 

не 

зарах

ован

о 



кредиту 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 

вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 

які передбачені у силабусі. 



 

  

 

9. Політика доброчесності  

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу (реферат, есе, курсову 

тощо) повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в індивідуальній роботі 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати ще раз індивідуальні 

завдання, які передбаченні у силабусі. 

10. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий 

контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю: іспит/ залік. 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну 

суму балів за тему визначено в розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни.  

Рівень знань оцінюється згідно Положення про оцінювання знань і умінь студентів РДГУ:  

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання 

лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за 

курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій 

тощо. 

Здобувачам вищої освіти надається право підвищувати свій рейтинг лише шляхом складання іспитів за 

графіком екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни. 



  

Змістова шкала оцінювання знань студентів 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Види навчальної праці 

студента 

Кількість 

балів 

Примітка 

 

1 
 

Робота на семінарських та лабораторних заняттях 

Виконання письмових 

домашніх робіт з теми 

семінару 

 

0 - 2 За несвоєчасне виконання завдань домашньої 

самопідготовки  знімається 1 бал за кожне 

заняття. 

За систематичність і високу якість виконання 

до балів кожного модуля додаються 

преміювальні бали (від1 до 9) 

Усна відповідь на занятті  0 - 3  

Доповнення, участь у дискусії 1  

 Творчі роботи 3  

Виступ з реферативним 

повідомленням 

3  

 

2 
 

Виконання завдань підсумкового контролю за модулями 

 

Складання колоквіуму 6-12  

Виконання контрольної 

роботи 

6-12  

 

3 
 

Виконання довгострокового індивідуального завдання 

 

Своєчасно виконане завдання 1-9 За несвоєчасність та низьку якість виконання 

завдань знімається  до 3 балів 

 

4 
Самостійна робота 

Своєчасно виконані завдання 1-9 За несвоєчасність та низьку якість виконання   

знімається  до 3 балів 

5 Додаткові шляхи набирання балів 

(за умови об’єктивних причин їх недобору) 

Виконання  додаткових 

контрольних робіт, усні звіти, 

колоквіуми 

3-9  

Написання рефератів 3-9  

Конспектування першоджерел, 

складання конспектів, тезисів 

3-9  

Складання структурно-

логічних схем  за певною 

темою 

3-9  

Виконання аналітичних 

оглядів наукової інформації за  

певною проблемою, 

рецензування  

9-12  

Складання бібліографічних 

покажчиків 

3-9  

Виконання  

експериментальних обстежень 

9-12  

Тематичний добір 

діагностичних та корекційних 

програм 

9-12  



 

 

 

 

11. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Соціальна психологія як наука. Предмет і завдання соціальної психології. 

2. Виникнення та становлення соціальної психології.  

3. Експериментально-прикладний та експериментальний етап у розвитку соціальної психології. 

4. Головні теоретичні напрямки соціальної психології за рубежем. 

5. Розвиток соціальної психології в Україні. 

6. Методи досліджень у соціальній психології. 

7. Характеристика методу спостереження. 

8. Характеристика соціально-психологічного експерименту. 

9. Характеристика методу опитування. 

10. Соціометрія як метод дослідження безпосередніх міжоосбистісних стосунків у групі. 

11. Поняття особистості у соціальній психології.  

12. Соціально-психологічна структура особистості. 

13. Поняття статусу особистості в соціальній психології. Основні складові статусу особистості. 

14. Статусно-рольові характеристики особистості. 

15. Поняття ролі в соціальній психології. Соціальні та гендерні ролі. 

16. Соціальні установки. 

17. Поняття про структуру соціалізації. 

18. Стадії та механізми соціалізації. 

19. Основані характеристики спілкування (зміст, функції, канали зв’язку). 

20. Соціально-психологічна характеристика спілкування як процесу взаємодії. 

21. Форми поведінки особистості у міжоосбистісній взаємодії. 

22. Структура взаємодії у спілкуванні. Механізм взаємодії. 

23. Спілкування як основа і джерело формування соціальної психіки 

24. Соціальна перцепція. Пізнавальний аспект спілкування. 

25. Точність міжособистісної перцепції. 

26. Механізми міжособистісної перцепції (каузальна атрибуція, ідентифікація, емпатія, рефлексія). 

27. Вплив соціальних установок та стереотипів на спілкування. 

28. Інтерактивний аспект спілкування. Різновиди взаємодії у спілкуванні. 

29. Комунікативно-інформаційний аспект спілкування. 

30. Труднощі та бар’єри спілкування. 

31. Проблема взаємного впливу установок та поведінки в соціальній психології. 

32. Поняття спільності. Види спільності. 

33. Суть і зміст поняття „мала група” як соціально-психологічного феномену. 

34. Вивчення груп у зарубіжній та вітчизняній психології. 

35. Велика соціальна група. Психологічні особливості етнічних груп. Поняття менталітету. 

36. Класифікація малих груп. 

37. Структура стосунків у малій соціальній групі. 

38. Поняття ролі і рольової поведінки особистості у групі. 

39. Поняття про процеси групової динаміки. 

40. Механізми групової динаміки. 

41. Поняття ефективності: локус контролю, самовизначення, колективна ефективність. 

42. Групові норми та нормативна поведінка. 

43. Групові норми та санкції. 

44. Поведінка і установка як проблема соціальної психології. 

45. Особистість у структурі групових стосунків. 

46. Феномен групового тиску. Конформізм. 

47. Природа та джерела соціальних упереджень. 

48. Позитивний вплив групи на особистість. 

49. Негативний вплив групи на особистість. 

50. Психологічна характеристика явищ соціальної фасилітації та інгібіції. 

51. Соціально психологічна характеристика явища деіндивідуалізації. 

52. Проблема групової поляризації. 



53. Референтні групи. Функції референтної групи. 

54. Лідерство і керівництво в малих групах. 

55. Теорії походження лідерства. 

56. Стилі керівництва. 

57. Індивідуальні та групові прийняття рішень. Етапи прийняття рішень. 

58. Меншість групи. ЇЇ вплив на прийняття групового рішення. 

59. Аналіз якості групових рішень. Групові деформації. 

60. Психологічний клімат групи. 

61. Соціальний статус, його основні параметри 

62. Соціальні дослідження в групі. 

63. Агресія. Теорії агресії. 

64. Поняття конфлікту. Види конфліктів. 

65. Поняття групової згуртованості. 

66. Поняття міжособистісної сумісності. 

67. Психологія масових явищ: паніка, зараження, мода чутки. 

68. Психологічні особливості великих стихійних груп. 

69. Проблема гендерних стереотипів у соціальній психології. 

70. Феномен каузальної атрибуції. Фундаментальна помилка атрибуції. 

71. Соціальні, емоційні, когнітивні джерела соціальних упереджень. 

72. Альтруїзм: надання допомоги іншим людям. 

73. Соціальні відносини: дружба, кохання. 

74. Основні складові процесу переконування (джерело, зміст повідомлення, аудиторія). 

 

75. Опір соціальному тиску: реактивний опір, боротьба за власну унікальність. 

76. Проблема Я-концепції у соціальній психології. 

77. Проблема соціально-психологічної дезадаптації особистості. 

78. Поняття афіліації та проблема самотності. 

 

 
12. Рекомендована література 

Базова література 

 

 

1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2008. – 301 с.  

2. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.  

3. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 688 с.  

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2010. – 649 с.  

5. Основи соціальної психології: навч. посіб. / О. А. Донченко, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. 

М.Титаренко, Н. В. Хазратова та ін.; За ред. М. М. Слюсаревського. –  К.: Міленіум, 2008. –536с. 

6. Хьюстон М. Введение в социальную психологию. Европейский подход: учеб. / М. Хьюстон. – М. : 

Юнити-Дана, 2004. – 594 с. 

7. Швачко О.В. Соціальная психологія: навч. посіб. / О.В. Швачко. – К. : Вища школа, 2002. – 111 с. 

 

 

 

Додаткова література 

8. Авраменкова В.В. Социальная психология детства: Развитие отношений ребенка в детской 

субкультуре / В. В. Авраменкова – М. : Воронеж: НПО МОДЭК, 2000. – 412 с.  

9. Андреева Г.М. Зарубежная социальна психология ХХ ст.: учеб. пособ / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-

Прес, 2001. – 288 с. 

10. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для вузов. / Г. М. Андреева. – М. : МГУ, 2002. – 420 с. 

11. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособ. / Е. В. Андриенко. – М. : Академия, 2001. – 262 с. 

12. Ануфриева Н.М. Социальная психология: курс лекцій / Н. М. Ануфриева. – К. : МАУП, 2000. – 132 с. 

13. Аронсон Э., Уилсон Т., Ейкерт Р. Социальная психология: Психологические законы поведения 

человека в социуме. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 560с.  

14. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: учеб. пособ. / Е. П. 

Белинская.  – М.: АСПЕК-Пресс, 2001. – 304 с. 

15. Берн Э. Игры, в котрые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые 

играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – Минск : Прамеб, 1992. – 383 с. 

16. Битянова М.Р. Социальная психология / М. Р. Битянова.– М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 575 с.  

17. Бэрон Р. Социальная психология: Ключевые идеи / Р. Бэрон. – СПб. : Питер, 2003. – 507 с. 



18. Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина.– СПб. : Питер, 2000. – 464с. 

19. Ольшанский Д.В. Психология масс / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер,  2002. – 362 с. 

20. Парыгин Д.Б. Социальная психология / Д. Б. Парыгин.– СПб. : ИГУП, 1999. – 592 с. 

21. Практикум по социальной психологии / Под ред. Э.Пайнс. – СПб.: Питер, 2000. – 528 с. 

22. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология: учеб. пособ. – СПб. : Питер, 

2000. – 416 с. 

23. Руденский Е.В. Социальная психология: курс лекций. – Новосибирск, 1997. – 224 с. 

24. Савчин М.В. Соціальна педагогічна психологія. навч. посіб. – Дрогобич. : Відродження, 2000. – 208 с.  

25. Социальная психология в современном мире: учеб. пособ. / под ред. Г.М.Андреевой, А.И.Донцова. – 

М.: А-Прес, 2002. – 335 с. 

26. Социальная психология личности в вопросах и ответах: / под ред. В.А.Лабунской. – М. : Гардарики, 

1999. – 397 с.  

27. Социальная психология: учеб. пособ. / А. Л.Журавлев и др. – М. : ПЕРСЭ, 2002. – 351 с.  

28. Социальная психология: учеб. пособ. / А. Н. Сухов и др.– М. : Академия, 2001. – 599 с. 

29. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. – СПб. : Питер, 2000. – 272 с. 

30. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании / Н.И. Шевандрин– М. : Владос, 1995. – 544 с. 

31. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани . – Ростов-на Дону: Феникс, 2002. – 554с. 

 

 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

 
До  інформаційних масивів з психології належать:   

13. MEDLINE з доступом через http//www.nlm.nih.Gov /databases freemedl.html або 

http//www.healthgate.com; 

14. http://www.yahoo.com/Science/Psychology; 

15. http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html; 

16. http://www.grohol.com/web.htm; 

17. http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm; 

18. http://sosig.esrc.bris.ac.uk. 

19. http://vygotsky.motiv.msu.su; 

20. http://www.apa.org/. 

21. http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

22. http://www. free.net; RELARN-IP 

23. http://www.ripn.net; 

24. http://www.rannet.ru 

25. http://www.psychology.ltsn.ac.uk 

26. http://www.lemoyne.edu/ OTRP/internet.html 

 

Сайти наукових бібліотек 

 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського  

2. http: // www.bl.uk.– Британська бібліотека (Лондон) 

3. https://www.fu-berlin.de/en/sites/ub/index.html ( Берлінський університет) 

4. https://library.harvard.edu/ (Гарвардський університет) 

5. http://www.lib.cam.ac.uk/ (Кембриджський університет) 

6. https://libraries.mit.edu/( Массачусетський технологічний університет) 

7. http://www.unimi.it/ (бібліотека Міланського університету) 

8. http://www.ox.ac.uk/ (бібліотека Оксфордського університету 

 
 
 
 

 


	47. Природа та джерела соціальних упереджень.
	Базова література
	Додаткова література


