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Анотація  

У змісті запропонованої програми розглянуто основні теоретичні проблеми та концепції 

соціальної психології, а також прикладні аспекти науки. Розкрито підходи до розуміння предмету, 

завдань та функцій соціальної психології. Висвітлено основні соціально-психологічні феномени, їх 

детермінанти, механізми, динаміку. Основна увага зосереджена на розкритті соціально-

психологічних проблем особистості, міжособистісного спілкування, функціонування соціальних 

груп та міжгрупових відносин  

   

Мета та завдання дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Соціальної психології» полягає в ознайомленні 

студентів з основними проблемами соціальної психології, особливостями її категоріального 

апарату, з соціально-психологічною характеристикою феноменів спілкування, внутрішньогрупової 

та міжгрупової взаємодії; із закономірностями психосоціального розвитку та соціалізації індивіда, з 

основними детермінантами та механізмами соціальної поведінки особистості. Завдання вивчення 

дисципліни «Соціальна психологія» полягає у формуванні загальних та фахових 

компетентностей передбачених освітнім стандартом 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК8. Здатність налагоджувати конструктивну міжособистісну взаємодію; 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології ; 

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

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

Очікувані результати навчання 

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

контексті професійних завдань  

ПР4. Обгрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги  

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

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 

 

 

 

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, педагогічна психологія, психологія особистості. 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня мотивація 

здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, залучення до наукової 

діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і сприяють проявам творчих 

здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння значення навчання для 

майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і викладачів.  

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 



відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури ведення 

діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять 

(лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни протягом 

семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на самостійне 

опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); участь у роботі 

факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, участь 

у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем  

Змістовий модуль 1 Особистість в системі соціальних зв’язків 

Тема 1. Соціальна психологія як наука.  

Тема 2 Методи соціальної психології 

Тема 3. Прикладні аспекти соціальної психології 

Тема 4. Проблема особистості у соціальній психології 

Тема 5. Рольова поведінка особистості 

Тема 6.. Психологія соціальних установок особистості 

Тема 7. Я-концепція як детермінанта соц. поведінки особистості 

Тема 8. Соціалізація особистості 

Тема9. Культура як фактор соціального впливу на особистість 

Тема 10. Гендер як детермінанта соціальної поведінки особистості 

Змістовий модуль 2.Проблема спілкування та міжособистісних взаємостосунків в соціальній 

психології 

Тема 1. Проблема спілкування в соціальній психології. Сучасні трактування спілкування  (діяльність, 

суб’єкт-суб’єктні відносини, символічна взаємодія, діалог, обмін). Теорії спілкування. Символічний 
інтеракціонізм. Транзакний аналіз Е.Берна. 

Тема 2. Комунікативна сторона спілкування. Інтерактивна сторона спілкування. Перцептивна сторона 

спілкування 

Тема 3.  Структура та засоби комунікації. Поняття, структура та функції масової комунікації. 
Рівняння ЗМІ Б. Рівз та К. Насс. Психологічні особливості вербальної комунікації: проблема 

кодування-декодування інформації в процесі комунікації. Мовні табу. Вплив гендерних 

характеристик суб’єкта на процес передачі інформації. Соціально-психологічна характеристика 

невербальних засобів комунікації (оптико-кінетична, паралінгвістина, екстралінгвістична, 
просторово-часова системи). Проблема поєднання каналів комунікації та подача неправдивої 

інформації. Ознаки брехні. 

Тема 4. Труднощі спілкування. Деформації спілкування: їх сутність та види. Бар’єри спілкування. 
Нейролінгвістичне програмування. Ідеї Р.Бендлера та Д.Гріндера. Психологічне розуміння впливу. 

Специфіка ситуації психологічного впливу у спілкуванні.  Маніпуляція як різновид взаємодії. Типажі 

маніпуляторів за Е. Шостромом. 

Тема 5. Особистість у контексті спілкування. Афіліація як потреба в соціальних контактах. 

Психологічні способи впливу у процесі спілкування. 

Тема 6. Об’єктивно-суб’єктивна природа конфліктів Моделі розвитку міжособистісного конфлікту. 

Механізм виникнення конфлікту в теорії транзактного аналізу Е.Берна. Стратегії та тактики взаємодії 

в конфлікті. Специфіка і межі використання різних стилів поведінки в конфлікті. Психологічні 
особливості особистості, що впливають на виникнення конфлікту 

Тема 7. Міжособистісна атракція: близькість, симпатія, дружба, кохання 

Тема 8. Соціальні упередження та агресивна поведінка 

Тема 9. Альтруїзм та просоціальна поведінка особистості 

Тема 10. Міжособистісні стосунки та спілкування в сім’ї.  

Змістовний модуль 3. Загальна характеристика груп. Процеси групової діяльності та їх 

динаміка 
Тема 1. Соціальна психологія груп 

Тема 2. Психологія великих соціальних груп і масових явищ 

Тема 3. Міжгрупова взаємодія. 



Тема 4. Динамічні процеси у групах 

Тема 5. Лідерство і керівництво 

Тема 6. Конфлікти. Причини виникнення та шляхи розв’язання 
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Види та методи навчання та оцінювання 

Код 

комп

Назва компетентності Код 

програм

Методи Методи 

оцінювання 



етент

ності 

ного 

результа

ту 

навчання результатів 

навчання 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 
ПР2. МН1; МН2; 

МН4; МН6; МН7 

МО1;МО2; МО4; 

МО7; МО8 

ЗК8 Здатність налагоджувати конструктивну 

міжособистісну взаємодію; 
ПР10 МН1, МН3, МН5 МО1;МО2 ;МО5 

МО7 МО8 

ЗК10 Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

ПР10 МН1; МН3; МН5 МО1;МО2; МО7; 

МО8 

СК1 Здатність оперувати категоріально-

понятійним апаратом психології ; 
ПР5 МН1, МН2, 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО1МО2 МО4 

МО6 МО7 МО8 

СКЗ Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків 

людини; 

ПР4 МН1, МН2, МН3 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО1МО2 МО4 

МО5 МО6 МО7 

МО8 

СК12 Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР4, 

ПР5 

МН2 МН5 МН6 

МН7 

МО1МО2 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) ІНДЗ Модульн

ий 

контроль 

Підс

умко

вий 
конт

роль 

 

Зага

льна 

кільк
ість 

балів 

 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1-Т10 Т1-Т10 Т1-Т6  

3 3 3 12 10 40 60-

100 

3*10=30 3*10=30 3*6=18 0-12 10*3=30 40 60-

100 

(30+30+18+12+30)*Коефіцієнт  приведення 0,5 = 60 40 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 

зараховано 

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 
зараховано 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

незадові

льно 

не 

зараховано 

 

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. 
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