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Актуальні проблеми соціальної психології 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпо-

відних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організацій-

ного розвитку 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

ІІІ, ІV 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити дослідження на відпові-

дному рівні на основі системного наукового світогляду (ЗК1), виокремлювати, систематизу-

вати, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції 

функціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях пси-

хологічного дослідження (СК1). 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із рі-

зних джерел на основі сучасних методологій наукової діяльності та інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій (РН1), зокрема: 

 уміти здійснювати пошук результатів сучасних досліджень соціально-

психологічних проблема особистості; спілкування і міжособистісної взаємодії; групових 

явищ і процесів за різними джерелами; 

 уміти опрацьовувати та аналізувати одержані дані на основі сучасних методологій 

соціальної психології. 

 уміти виокремлювати та систематизувати актуальні проблеми соціальної психології 

особистості; спілкування і міжособистісної взаємодії; групових явищ і процесів на рівні тео-

ретичного та теоретичного дослідження; 

 визначати чинники та тенденції соціального розвитку / соціалізації особистості в 

сучасному світі, її інтеракцій в міжособистісній взаємодії та групових процесах;  

 уміти критично і системно оцінювати результати соціально-психологічного дослі-

дження, визначати перспективи подальших наукових розвідок у сфері соціальної психології. 

2. Уміти полілогічно взаємодіяти із широкою науковою спільнотою та громадськістю 

з проблематики дослідження (РН4), зокрема: 

 уміти вести полілог з актуальних проблем соціальної психології; 

 презентувати результати теоретичного та емпіричного пошуку науковій спільноті 

та громадськості, утому числі в міжнародному контексті. 

3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерант-

ності, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 
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 здобувати, аналізувати та презентувати одержані соціально-психологічні знання з 
позицій наукової істини, об’єктивності, міжкультурної толерантності; 

демонструвати здатність дотримуватися принципів академічної доброчесності у пре-
зентації результатів соціально-психологічних досліджень. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 
Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології 

 

Тема 1. Соціальна психологія в умовах невизначеності. 
Відмітні ознаки сьогодення (глобалізація, складні міжетнічні і межконфессіональні 

конфлікти, яскраво виражений стан невизначеності в розумінні цілей і напрямків розвитку 
суспільства, амбівалентні уявлення про пасіонарність й активність особистості у конструю-
ванні навколишнього світу й ін.) та їх відображення у проблематиці соціально-психологічних 
досліджень. 

Сучасна соціальна психологія як постнекласична наука. Відмітні ознаки наукової тво-
рчості в умовах сьогодення. Розмивання меж між теорією у практикою, переважання утилі-
тарності, нівелювання цінності наукової творчості, що не має практичного виходу, склад-
ність і багатозначність образу соціального світу. Поліпарадигмальний характер сучасної со-
ціальної психології. Основні наукові напрямки в сучасній соціальній психології: психоаналі-
тичний, необіхевіористичний когінтивний, інтеракціоністський, трансактний, діяльнісний, 
гуманістичний, суб’єктний, вчинковий підходи.  

Література [1;3; 12; 20; 23; 24; 26; 33] 
 

Тема 2. Методологічні засади соціально-психологічного дослідження. 
Зростання значення методологічних проблем на сучасному етапі розвитку наукового 

знання. Специфіка соціальної психології у вирішенні методологічних проблем дослідження 
на загальної, спеціальної методології, сукупності методичних прийомів емпіричного дослі-
дження. Співвідношення методології та конкретних методик дослідження. 

Специфіка емпіричного дослідження в соціальній психології: співвідношення теорії та 
емпіричного матеріалу, характер емпіричних даних, якість соціально-психологічної інформа-
ції, надійність і кластерний характер даних. Проблема репрезентативності. Фундаментальні 
та прикладні типи соціально-психологічних досліджень.  

Методи дослідження та методи впливу в соціальній психології. Методи дослідження: 
а) збору даних: спостереження, вивчення документів (контент-аналіз), різні види опитувань, 
тести, експеримент. Дискусійні проблеми застосування експерименту (обмежені можливості 
лабораторного експерименту; екологічна валідність; квазіекспериментом); б) обробки даних: 
кореляційний, факторний, кластерний аналіз, побудова типологій і ін. Методи впливу: соціа-
льно-психологічний тренінг, групова дискусія, рольова гра, індивідуальне та групове консу-
льтування тощо. 

Література [1-5; 18; 22; 24; 25; 32; 37] 
 

Змістовий модуль 2. 
Соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального  

та організаційного розвитку 
 

Тема 3. Особистість та її розвиток у соціально-психологічному вимірі 
Концепція особистості як основа соціально-психологічних досліджень. Соціально-

психологічні властивості і якості особистості. Проблеми соціально-психологічної типологі-
зації особистості. Проблема когнітивного стилю і когнітивної складності особистості. Соціа-
льно-психологічна компетентність особистості. 

Соціально-психологічні аспекти соціалізації особистості. Фактори і механізми соціалі-
зації. Інститути соціалізації. Стадії процесу соціалізації.  

Позитивна і негативна Я-концепція особистості. Соціальна установка як елемент 
структури особистості в соціальній психології. Структура соціальної установки, механізм її 
формування. Регуляція соціальної поведінки особистості. Аттітюди (соціальні установки). 
Соціальна ідентифікація і соціальна ідентичність особистості. Сучасні теорії соціальної іден-
тифікації. Соціальна ідентифікація в рамках символічного інтеракціонізму. Теорії ідентичнос-
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ті та ідентифікації в когнітивно орієнтованої психології. теорії соціального конструювання 
реальності.  

Особливості процесу ідентифікації в умовах мінливого суспільства. Проблема впливу 
перманентних соціальних змін на ідентифікаційні характеристики особистості. Аномальні 
реакції особистості на соціальні впливи. Аномальна поведінка особистості. Феномен деінди-
видуалізації в натовпі. Агресивність. Посттравматичний синдром і соціально-психологічна 
адаптованість. 

Література [2; 3; 4; 8; 9; 12; 13; 16; 17; 28; 29; 31; 34; 36] 
 

Тема 4. Розвиток особистості у малих і великих соціальних групах.  
Соціальна психологія малої групи. Група як соціальний суб'єкт. Основні характерис-

тики малої групи та основні напрямки їх досліджень. Формальна і неформальна структура 
групи. Типи комунікативних мереж у малій групі.  

Особистість у контексті малої групи. Проблема нормотворення та механізми детермі-
нації індивідуальної поведінки. Феномен групового тиску і його вивчення. Проблема конфо-
рмізму і конформності. Явище підпорядкування авторитету. Позиція, роль і статус особис-
тості в групі. Методи вивчення і методи корекції положення особистості в групі.  

Динаміка розвитку малої групи. Механізми групової динаміки. Моделі розвитку гру-
пи. Психологічна характеристика групової згуртованості і проблема лідерства й керівництва. 
Ефективність групової діяльності 

Соціальна психологія великих груп. Сучасні напрямки вивчення великих груп: полі-
тична психологія, етнопсихологія, організаційна психологія. Велика група як організація. 
Типи організаційних структур і успішність організації. Зовнішня і внутрішнє середовище ор-
ганізації. Комунікації в організації. Гендерний аспект взаємодії в організаціях. Концепції нау-
кового управління та організаційного розвитку. Екологія організації. 

Література [2-5; 6; 7; 11; 13; 14; 19; 21; 27; 33;35; 36 ] 
 

Тема 5. Соціально-психологічний вплив у масових комунікаціях.  
Масові комунікації та їх структура. Комунікатор, медіатор, реципієнт. Особливості ре-

агування реципієнта на комунікативне повідомлення і прийоми впливу на аудиторію. Навію-
вання. Переконання. Зараження. Нестабільність суспільства і стиль реагування на повідом-
лення. Феномен циркулювання чуток. 

Масові комунікації в епоху цифрових технологій. Види інформаційного впливу. Мис-
тецтво як вид опосередкованого спілкування. Соціальна психологія маркетингу і реклами. 
Методи і засоби впливу реклами на індивіда ЗМІ як масова комунікація та їх вплив на особи-
стість. Соціальна психологія зв'язків з громадськістю (PR). Особливості комунікації у соціа-
льних мережах. 

Література [3; 5; 6; 12; 14; 15; 24; 30; 31; 32] 

 

 

4. Структура курсу 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 

У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. 

Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології 

Тема 1. Соціальна психологія в умовах невизначеності 16 2 4 10 

Тема 2. Методологічні засади соціально-психологічного 

дослідження. 
16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 1 32 4 8 20 
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Змістовий модуль 2. 

Соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального  

та організаційного розвитку 

Тема 3. Особистість та її розвиток у соціально-

психологічному вимірі 
18 2 4 12 

Тема 4. Розвиток особистості у малих і великих соціальних 

групах 
20 2 4 14 

Тема 5. Соціально-психологічний вплив у масових комуні-

каціях. 
20 2 4 14 

Усього годин за змістовим модулем 2 58 6 12 40 

РАЗОМ: 90 10 20 60 

 

 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології 

1.  Тема 1. Соціальна психологія 

в умовах невизначеності 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. Виокремити 

актуальні проблеми соціальної психології в 

умовах невизначеності, властивих нашому 

сьогоденню 

4 

2.  Тема 2. Методологічні засади 

соціально-психологічного дос-

лідження. 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. Проаналізу-

вати переваги і ресурсні моменти методів 

дослідження у соціальній психології 

4 

Усього годин за змістовим модулем 1 8 

Змістовий модуль 2.  

Соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального  

та організаційного розвитку 

3.  Тема 3. Особистість та її роз-

виток у соціально-

психологічному вимірі 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. Виокремити 

і проаналізувати соціально-психологічні 

характеристики особистості та особливості 

їх розвитку. 

4 

4.  Тема 4. Розвиток особистості у 

малих і великих соціальних 

групах 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. 

Виокремити і проаналізувати соціально-

психологічні феномені міжособистісної 

взаємодії в малій групі 

4 

5.  Тема 5. Соціально-

психологічний вплив у масо-

вих комунікаціях. 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. Виокремити 

і проаналізувати соціально-психологічні 

механізми впливу у масових комунікаціях.  

4 

6.  Усього годин за змістовим модулем 2 12 

Разом: 20 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 

Усього  60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фо-

рмування і розвиток професійної рефлексії і практичних умінь у контексті аналізу соціально-

психологічних проблем особистісного, соціального та організаційного розвитку та їх ураху-

вання у власному дисертаційному дослідженні. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповід-

ного матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів 

PhD, усне опитування) та підсумкового контролю знань (залік). 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології 

Тема 1. Соціальна психологія в умовах 

невизначеності 

Теоретичне опрацювання питань: 

Основні наукові напрямки в сучасній 

соціальній психології: психоаналіти-

чний, необіхевіористичний когінти-

вний, інтеракціоністський, трансакт-

ний, діяльнісний, гуманістичний, 

суб’єктний, вчинковий підходи 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Проаналізувати особливості ураху-

вання у власному дисертаційному 

дослідженні соціального запиту сьо-

годення. 

10 

Тема 2. Методологічні засади соціально-

психологічного дослідження. 

Теоретичне опрацювання питань: 

Співвідношення методології та кон-

кретних методик дослідження. 

Проблема репрезентативності соціа-

льно-психологічних досліджень. 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Проаналізувати дискусійні проблеми 

застосування експерименту в соціа-

льній психології і визначити можли-

вості їх розв’язання, проілюстрував-

ши це на конкретних прикладах.  

Проаналізувати методи впливу і мо-

жливість їх застосування у дисерта-

ційному дослідженні. 

10 
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Усього годин за змістовим модулем 1 20 

Змістовий модуль 2.  

Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 

Тема 3. Особистість та її розвиток у соці-

ально-психологічному вимірі 

Теоретичне опрацювання питань: 

Проблема когнітивного стилю і ког-

нітивної складності особистості.  

Соціально-психологічна компетент-

ність особистості  

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Дослідити власну соціальну ідентич-

ність, проаналізувати її особливості 

та рівень розвитку, окреслити на-

прям подальшого самовдосконален-

ня у даному контексті. 

12 

Тема 4. Розвиток особистості у малих і 

великих соціальних групах 

Теоретичне опрацювання питань: 

Методи вивчення і методи корекції 

положення особистості в групі.  

Велика соціальна група як організа-

ція. Типи організаційних структур і 

успішність організації. Гендерний 

аспект взаємодії в організаціях. 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Виокремити власні соціальні ролі у 

різних соціальних  групах і проаналі-

зувати якість їх виконання. Навести 

конкретні приклади. 

Дослідити свій статус у групі здобу-

вачів PhD 

14 

Тема 5. Соціально-психологічний вплив 

у масових комунікаціях. 

Теоретичне опрацювання питань: 

Соціальна психологія маркетингу і 

реклами. Методи і засоби впливу ре-

клами на індивіда  

ЗМІ як масова комунікація та їх 

вплив на особистість. 

Індивідуально-дослідницьке завдан-

ня:  

Дослідити особливості власної ко-

мунікації у соціальних мережах і за 

потреби скласти програму її оптимі-

зації. 

14 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціальної психології» 

використовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 
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На практичних заняттях застосовуються: 

 дослідницько-аналітичні завдання; 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного опитування. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 

 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Ак-

туальні проблеми соціальної психології», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 

 вміння застосовувати опановані теоретичні положення у практиці, зокрема, під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
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9. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 
 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/


Актуальні проблеми соціальної психології 

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 
 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 


