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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 

 

Силабус курсу 

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ  
 

Обсяг 6 кредитів  (180) 

Семестр, рік 

навчання 

1 семестр 2  рік навчання 

Дні, час, місце Чтв 9.30, 11.20 Птн 9.30, 11.20 

Платформа zoom 

Викладач (-і) Курова Анастасія 

Контактний телефон  

Е-mail a.kurova@onu.edu.ua 

Робоче місце кафедра соціальної психології 

Консультації Онлайн-консультації. 

Пн. 14-16  Платформа zoom 

Комунікація Здійснюється через очні зустрічі, Google Classroom, зустрічі 

он-лайн через Zoom, месенджери  та  електронну пошту 

 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ 
Предмет вивчення 

дисципліни  

 

Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» вивчає основні 
властивості особистості, які проявляються при взаємодії з іншими 
людьми, а також особливості соціально-психологічних процесів і 
феноменів, які породжують ці властивості. 

Місце дисципліни  в 

освітній програмі: 

Дисципліна відноситься до обов’язкових курсів 

Мета  курсу. Мета курсу - формування у здобувачів 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 майбутніх фахівців.  

Завдання 

дисципліни: 
 

-   засвоєння здобувачами основних категорій, понять, найбільш 
відомих напрямків розвитку та основних методів соціальної 
психології; 
- розуміння засобів та способів соціально-психологічного впливу в 
процесі спілкування, особливостей групової діяльності, 
психологічних особливості великих соціальних груп та масових явищ, 
особливостей сучасних прикладних соціально-психологічних 
досліджень; 
- засвоєння здобувачами зразків та оволодіння навичками 
налагоджувати взаємодію з різними типами особистостей, ефективно 
будувати процес комунікації, аналізувати власну діяльність як 
складову колективної діяльності, відслідковувати різні групові явища 
та характеристики; 
- освоєнні здобувачами досвіду психологічного аналізу ситуацій 
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взаємодії «особистість – суспільство», «особистість – соціальна 
група», «особистість – особистість»; 
- закріпленні на практиці засобів соціально-психологічного впливу в 
процесі спілкування та ефективного будування процесів комунікації. 

Компетентності ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 
та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології  
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 
та розвитку психічних явищ.  
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 
формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 
властивостей, виокремлювати причини та фактори, що 
диференціюють характер їх індивідуального функціонування та 
розвитку. 

Очікувані 

результати 

 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології 
психологічної допомоги. 
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 
збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 
результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 
висновки.  
ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 
замовника. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності. 
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 
фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 
ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога. 
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ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній 
та громадській діяльності.  
ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та 
застосування методів когнітивної та емоційної регуляції власної 
діяльності, фізичного та психічного стану.  

 
ОПИС КУРСУ 

Форми і 

методи 

навчання 

 

Курс буде викладений у формі лекцій (__30_ год.) та практичних 
(_30_год.) занять, організації самостійної роботи здобувачів  (_120_ 
год.).  
Викладання та вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
наступними  методами: 
У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні 
методи навчання: 
– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 
– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 
– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: 
виконання практичних завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів 
перед аудиторією. 
Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: складання реферату та підготовку презентацій 
та практичні завдання. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ. 
Тема 1. Соціальна психологія як самостійна психологічна галузь.. 
Предмет і завдання соціальної психології. 
Тема 2. Історичні аспекти соціальної  психології. 
Тема 3. Методологічні аспекти психологічного дослідження. 
Тема 4. Методи соціальної психології. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІЛКУВАННЯ. 
Тема 5. Особистість як предмет вивчення соціальної психології. 
Тема 6. Соціально-психологічні особливості спілкування. 
Тема 7. Психологія міжособистісної взаємодії. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ГРУП ТА 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ. 
Тема 8. Соціальна психологія малих груп. 
Тема 9. Соціальна психологія міжгрупових відносин. 
Тема 10. Суспільно-психологічні явища й процеси. 
Тема 11. Конфлікти і  їхня соціально-психологічна природа. 
Тема 12. Соціально-психологічні аспекти керування. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

1. Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія : підручник. 
Київ : Геопринт, 2006. - 400 с. 
2. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне 
забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах:/ М.С. 
Корольчук, В.М. Крайнюк/ Навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. – К., 2006.  
3. Майерс Д. Соціальна психологія: Пер. з англ. [Електроний 
ресурс] – Режим доступу: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/mayers/index.php 
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4. Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник. Вид. 2-ге, 
перероб. та доп. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 688 с. 
5. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої 
освіти / П. П. Горностай, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. 
Титаренко, Н. В. Хазратова та ін. ; за ред. М. М. Слюсаревського. – 
Київ : Талком, 2018. – 580 с.  
6. Соціальна психологія : курс лецій. Практикум. Хрестоматія / П. 
А. Козляковський, А. П. Козляковський; ОНЮА. - Миколаїв: Дизайн і 
поліграфія, 2005 – 424с.  
7. Соціальна психологія масової комунікації: підруч. для студентів 
ф-ів та від-нь журналістики / І. М. Лубкович - Львів: ПАІС, 2013 – 251с.  
8. Соціальна психологія: навч. посібник: рекомендовано МОН 
України / Л. Е. Орбан-Лембрик (Альма-матер). Київ: Академвидав, 2005 
– 448с.  
9. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. 
Джонсон, Девід В.// Девід В. Джонсон/ Пер. з англ. В. Хомика. - Київ: 
Вид.дім «КМ Академія», 2003. – 288с.  
10. Курова А.В. Невизначеність як соціально-психологічна проблема 
особистості / А.В. Курова// Габітус: «Гельветика». - 2021. – Випуск 32. 
– С. 198-202. 
11. Курова А.В. Ситуація невизначеності у парадигмі сучасних 
викликів суспільства/ А.В. Курова// Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. Серія :Психологія. – 2021. – Вип. 4. – С. 
51-56.   
12. Курова А.В. Психологічні особливості емоційності, агресивності 
та суб’єктивного контролю молоді в умовах невизначеності/ А.В. 
Курова// Проблеми сучасної психології: «Гельветика». – 2022. – Вип. 1 
(24). – С. 53-61. 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1.        http://nbuv.gov.ua  
2. http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv  
3. https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 
4. https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 
5. https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

 

ОЦІНЮВАННЯ 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 
Поточний контроль здійснюється наступними методами:  
опитування за програмним матеріалом, який викладається на лекціях; 
обговорення дискусійних питань, що розглядаються на практичних заняттях; 
відпрацювання практичних навичок; 
оцінювання виконання самостійної роботи. 
Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та оцінки 
результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю 
(іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль - 70. 
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Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 30. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. 
Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
 

Оцінювання знань (розподіл балів) здобувачів 

Метод Форма Бали максимум 

Усний контроль Опитування 2 бали 20 
Практичний контроль Робота на практичних 

заняттях 
4 бали  40 

Індивідуальне самостійне завдання Презентація 
Реферат 
Практичне  завдання 

10 балів 10 

Підсумковий контроль (Іспит)   30 
Разом за дисципліну   100 

 

Самостійна робота здобувачів. 

форми методи контролю строки здачі завдань 

Підготовка презентації презентація Студент обирає на вибір одну з форм 

самостійної роботи. Тему та строк 

виконання обговорює з викладачем.  
Складання реферату реферат 
Виконання 
практичного завдання 

звіт 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   

Презентація  3 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Практичне  
завдання 

4 Самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

 

ПОЛІТИКА  КУРСУ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, виконання і здача яких здійснюється з порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 
балів). Перескладання іспиту можливе із дозволу деканату за 
наявності поважних причин або за письмовою заявою (апеляцією) 
здобувача до декана   

Політика щодо 

академічної 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 
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доброчесності:  

 
визначається Кодекс академічної доброчесності учасників 
освітнього процесу Одеського національного університету імені 
І.І.Мечникова 
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
dobrochesnost.pdf.  
У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 
оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 
цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практичних занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, що передбачає нарахування балів. За об’єктивних 
причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба здобувача, 
стажування за академічною мобільністю та ін.) навчання може 
відбуватись дистанційно в он-лайн формі за графіком  
погодженим  із викладачем. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв на практичних 
заняттях за необхідності групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка в 

аудиторії: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх заняттях: опитуваннях,  
дискусіях, під час практичних занять. Виконують всі навчальні 
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 
Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки в 
аудиторії на засадах партнерських стосунків, взаємоповаги, 
взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 


