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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми соціальної психології» є однією з вибірко-

вих дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів PhD у результаті опанування якої во-

ни розвинуть здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати актуа-

льні соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального та організаційного розвитку 

та застосовувати набуту здатність у реалізації власного дисертаційного проекту. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності проводити дослідження на відпові-

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

ти, розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції фун-

кціонування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологі-

чного дослідження (СК1). 

Заплановані результати навчання: 

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

них 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 теоре-

тичного та теоретичного дослідження; 

 визначати чинники та тенденції соціального розвитку / соціалізації особистості в су-

часному 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; 



Психологія професіоналізму  

 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: 

 здобувати, аналізувати та презентувати одержані соціально-психологічні знання з 

позицій наукової істини, об’єктивності, міжкультурної толерантності; 

демонструвати здатність дотримуватися принципів академічної доброчесності у презен-

тації результатів соціально-психологічних досліджень. 

 

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 

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 

 

Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 
 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1. 
Загальна характеристика проблем сучасної соціальної психології 

 Тема 1 Соціальна психологія в умовах невизначеності 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Відмітні ознаки сьогодення та їх відо-
браження у проблематиці соціально-
психологічних досліджень. 
2. Сучасна соціальна психологія як пост-
некласична наука. 
3. Поліпарадигмальний характер сучасної 
соціальної психології. 
 
Робота в малих групах з подальшим зага-

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 
 

Спостереження за 



Психологія професіоналізму  

 
 
 
 
 

1.3 

(4 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 
 

льним груповим обговоренням. Виокре-
мити актуальні проблеми соціальної пси-
хології в умовах невизначеності, власти-
вих нашому сьогоденню 
 
Теоретичне опрацювання питань: 
Основні наукові напрямки в сучасній со-
ціальній психології: психоаналітичний, 
необіхевіористичний когінтивний, інтера-
кціоністський, трансактний, діяльнісний, 
гуманістичний, суб’єктний, вчинковий 
підходи 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Проаналізувати особливості урахування у 
власному дисертаційному дослідженні 
соціального запиту сьогодення. 

активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

 Тема 2. Методологічні засади соціально-психологічного дослідження. 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Методологічні проблеми соціальної 
психології на сучасному етапі розвитку 
наукового знання. 
2. Специфіка емпіричного дослідження в 
соціальній психології. 
3. Методи дослідження та методи впливу 
в соціальній психології 
 
Робота в малих групах з подальшим зага-
льним груповим обговоренням. Проаналі-
зувати переваги і ресурсні моменти мето-
дів дослідження у соціальній психології  
 
Опрацювання теоретичних питань  
Співвідношення методології та конкрет-
них методик дослідження. 
Проблема репрезентативності соціально-
психологічних досліджень. 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Проаналізувати дискусійні проблеми за-
стосування експерименту в соціальній 
психології і визначити можливості їх 
розв’язання, проілюструвавши це на кон-
кретних прикладах.  
Проаналізувати методи впливу і можли-
вість їх застосування у дисертаційному 
дослідженні. 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 

 

Змістовий модуль 2.  
Соціально-психологічні проблеми особистісного, соціального  

та організаційного розвитку 
 Тема 3. Особистість та її розвиток у соціально-психологічному вимірі. 

3.1 
 
 
 
 
 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Концепція особистості як основа соціа-
льно-психологічних досліджень. 
2. Проблеми соціально-психологічної ти-
пологізації особистості, її соціально-
психологічних властивостей і якостей. 
3. Соціальна установка як елемент структу-

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 



Психологія професіоналізму  

 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 
 

3.3 

 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(12 год.) 

ри особистості в соціальній психології. Я-
концепція. 
4. Проблема соціальної ідентифікації і соці-
альної ідентичності особистості 
 
Робота в малих групах з подальшим групо-
вим обговоренням. Виокремити і проаналі-
зувати соціально-психологічні характерис-
тики особистості та особливості їх розвит-
ку. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Проблема когнітивного стилю і когнітив-
ної складності особистості.  
Соціально-психологічна компетентність 
особистості  
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Дослідити власну соціальну ідентичність, 
проаналізувати її особливості та рівень 
розвитку, окреслити напрям подальшого 
самовдосконалення у даному контексті 

 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
 

Усне опитування 
 
 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

 Тема 4. Розвиток особистості у малих і великих соціальних групах 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(14 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Основні характеристики малої групи та 

основні напрямки їх досліджень.. 

2. Особистість у контексті малої групи. 

3. Динаміка розвитку малої групи. 

4. Сучасні напрямки соціально-

психологічного дослідження великих груп. 

 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. Виокремити і проаналі-

зувати соціально-психологічні феномені 

міжособистісної взаємодії в малій групі 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Методи вивчення і методи корекції по-

ложення особистості в групі.  

Велика соціальна група як організація. 

Типи організаційних структур і успіш-

ність організації. Гендерний аспект взає-

модії в організаціях. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Виокремити власні соціальні ролі у різних 

соціальних  групах і проаналізувати якість 

їх виконання. Навести конкретні прикла-

ди. 

Дослідити свій статус у групі здобувачів 

PhD 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

 

 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Усне опитування 

 Тема 5. Соціально-психологічний вплив у масових комунікаціях. 
5.1 

 
 

Лекція (2 год.) 
 
 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Масові комунікації, види та структура. 

2. Соціально-психологічні феномени ма-

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-



Психологія професіоналізму  

 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 

5.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(14 год.) 

сових комунікацій. 

3. Масові комунікації в епоху цифрових 

технологій.  

4. Особливості комунікації у соціальних 

мережах. 

 

Робота в малих групах з подальшим зага-

льним груповим обговоренням. Виокре-

мити і проаналізувати соціально-

психологічні механізми впливу у масових 

комунікаціях. 

 

Теоретичне опрацювання питань: 

Соціальна психологія маркетингу і рек-

лами. Методи і засоби впливу реклами на 

індивіда  

ЗМІ як масова комунікація та їх вплив на 

особистість. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Дослідити особливості власної комуніка-

ції у соціальних мережах і за потреби 

скласти програму її оптимізації. 

конанні завдань 

 

 

 

 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Усне опитування 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливос-

тей контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: 

в проблемних лекціях діалогової природи та практичних заняттях, які проводяться переважно 

з використанням активних та інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно 

поточний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні пробле-

мних ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, здатність до 

осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній спеціальності. 

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 

дисципліни у вільний від обов'язкових занять час, її зміст визначається робочою навчальною 

програмою та завданнями до теми.  

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, 

розв’язувати та прогнозувати актуальні соціально-психологічні проблеми особистісно-

го,соціального та організаційного розвитку та застосовувати набуту здатність у реалізації вла-

сного дисертаційного проекту. 

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

го матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів PhD, 

усне опитування) та підсумкового контролю знань (залік). 

Під час опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної 

допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі он-

лайн чи офлайн). 

Підсумковий контроль – залік, в якому передбачено відповідь на питання, пов’язані із 

здатністю здобувача PhD здатність виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогно-

зувати актуальні соціально-психологічні проблеми особистісного,соціального та організацій-

ного розвитку та застосовувати набуту здатність у реалізації власного дисертаційного проекту. 
 



Психологія професіоналізму  

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є та-

кі принипи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінюван-

ня результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється си-

стематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності 

під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчан-

ня відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, затра-

чених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних ре-

зультатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання но-

вих досягнень у навчальний роботі) тощо. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

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

хологія професіоналізму», 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, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання індивідуально-

дослідницьких завдань; 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі  

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

няттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів PhD) 

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 ме-

тодиці; 

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

(форматування, висновки тощо); 

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

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види навчаль-

ної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 30 
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Модулі 1-3 – спостереження за активністю здобувачів 
під час обговорення питань. 

30 

Залік (теми 1-7) – теоретичні питання, презентація од-
ного із аспектів здатності здобувача PhD виокремлюва-
ти, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати акту-
альні соціально-психологічні проблеми особистісного, 
соціального та організаційного розвитку та застосовува-
ти набуту здатність у реалізації власного дисертаційного 
проекту 

40 

 

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 
 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності – 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учас-

ники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) дія-

льності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) дося-

гнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагі-

ат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 

навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результа-

ти власної наукової діяльності. Списування під час виконання навчальних завдань та заліку 

заборонені (в т.ч., із використанням мобільних девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до та-

кої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження 

відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, поз-

бавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 

тощо. 

Політика щодо відвідування занять  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на ниж-

чу оцінку (-20 балів). Перескладання заліку відбувається із дозволу деканату за наявності по-

важних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 

потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі навча-

льні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  
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Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
 

Рекомендована література 
 

 

11.1. Базова література: 

1. Коваленко, А. Б. (2013). Проблеми сучасної соціальної психології. Проблеми екстрема-

льної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Ч. І. 138-147. 

2. Майерс, Д. Социальная психология (2008). СПб.: Питер  

3. Москаленко, В. В. (2007). Соціальна психологія впливу. К.: Центр учбової літератури, 

4. Орбан-Лембрик, Л. Е. (2005). Соціальна психологія. К.: Академвидав. 

5. Пайнс, Э., Маслач, К. (2000). Практикум по социальной психологии. СПб.: Питер. 

11.2. Додаткова література: 

6.  

7. Агеев, В.С. (1990) Межличностное взаимодействие: социально-психологические про-

блемы. М.: МГУ 

8. Аронсон, Э., Уилсон, Т., Эйкерт, Р. (2004). Социальная психология: Психологические 

законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК. 

9. Белинская, Е.П., Тихомандрицкая, О.А. (2009). Социальная психология личности. М.: 

Академия. 

10. Бондарчук, О. І. (2013). Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку 

дорослої людини. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України Т. І ; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Вип. 38. 

К.-Алчевськ : ЛАДО, 347-351. 

11. Берковиц, Л. (2001). Агрессия: Причины, последствия и контроль. СПб.: Питер. 

12. Бэрон, Р., Керр, Н., Миллер, Н. (2003). Социальная психология группы: процессы, 

решения, действия. СПб.: Питер. 

13. Гарькавець,  С. (2014). Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особи-

стості в умовах трансформаційних змін. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Психологія, 1(1), 27-30. 

14. Даркин, К. (2004). Социальная психология развития. Введение в социальную психо-

логию. Ред. М. Хьюстон и В. Штребе. М.: Юнити, 48-65. 

15. Зимбардо, Ф., Ляйппе, М. (2000). Социальное влияние. СПб.: Питер. 

16. Лебедев-Любимов, А.Н. (2002). Психология рекламы. СПб. 

17. Мадди, С. (2002). Теории личности. Сравнительный анализ. СПб.: Речь 

18. Микляева, А. В., (2008). Румянцева, П. В. Социальная идентичность личности: со-

держание, структура, механизмы формирования: монография. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. 

Герцена, http://www.humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_0 

19. Милграм, С. (2000). Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер. 

20. Ойстер, К. (2004). Социальная психология групп. СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК. 

21. Перспективы социальной психологии (2001). Ред. М. Хьюстон, В. Штребе, 

Дж.М. Стефенсона. М.: Эксмо. 

22. Почебут, Л.Г., Чикер, В.А. (2000). Организационная социальная психология. СПб.: 

Питер 

23. Практическая психодиагностика. Методики и тесты (2008). Ред.-сост. Райгородский, 

Д.Я. Самара: Бахрах-М. 

24. Социальная психология: хрестоматия. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/belin/30.ph  

25. Социальная психология в современном мире (2002). Ред. Г. М. Андреева, 

А. И. Донцов. М.: Аспект Пресс. 



Психологія професіоналізму  

26. Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям (2009) 

Ред. Д. В. Люсин, Д. В. Ушаков. М : Институт психологии РАН. 

27. Стефаненко, Т.Г. (2003) Этнопсихология. 3-е изд. М. 

28. Ткалич, М. Г. (2016).Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій. автореф. 

дис….д. психол.н.: спец.:19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія.. Київ: 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

29. Фернхем, А., Хейвен, П. (2001). Личность и социальное поведение СПб.: Питер 

30. Фрейджер, Р., Фейдимен, Д. (2006). Личность. Теории, упражнения, эксперименты 

СПб.: Прайм-Еврознак. 

31. Чалдини, Р. Психология влияния (2009). СПб.: Питер. 

32. Экман, П. Психология лжи (2000). СПб.: Питер. 

33. Blascovich, J., Loomis, J., Beall, A. C., Swinth, K. R., Hoyt, C. L., & Bailenson, J. N. 

(2002). Immersive virtual environment technology as a methodological tool for social psychology. 

Psychological inquiry, 13(2), 103-124  

34. De Cremer, D., Van Dick, R., & Murnighan, J. K. (Eds.). (2011). Social psychology and or-

ganizations. Routledge. 

35. Judd, C. M., Westfall, J., & Kenny, D. A. (2012). Treating stimuli as a random factor in so-

cial psychology: A new and comprehensive solution to a pervasive but largely ignored problem. 

Journal of personality and social psychology, 103(1), 54.  

36. Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (Vol. 2, p. 528). 

New York: Wiley. 

37. Nezu, A. M., Wilkins, V. M., & Nezu, C. M. (2004). Social Problem Solving, Stress, and 

Negative Affect.  

38. Wilde, J. (2016). The social psychology of organizations: Diagnosing toxicity and intervening 

in the workplace. Routledge 

12. Інформаційні ресурси 
 

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

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Електронна бібліотека НАН України http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/12169 

4. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

5. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

6. Professional Development Resources. APA Services. https://www.apaservices.org/practice/ce/ 

 

7. Офіційні сайти періодичної літератури: 
Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми 
психології. 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

Вісник післядипломної 
освіти серія «Соціальні 
та поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Науковий журнал «Со-
ціальна психологія» 

https://www.science-community.org/uk/node/7255 

Asian Journal of Social 
Psychology 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1467839x 

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 
The Journal of Social 
Psychology 

https://www.tandfonline.com/toc/vsoc20/current 

British Journal of Social 
Psychology 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20448309 

Journal of Personality and 
Social Psychology 

https://www.apa.org/pubs/journals/psp/ 

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


Психологія професіоналізму  

 

8. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
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