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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – забезпечити можливість розвитку у студентів соціально-

психологічного мислення та засвоєння ними основних понять, принципів та положень, 

необхідних фахівцю. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати предмет та головні 

категорії соціальної психології, історію розвитку соціальної психології, головних 

теоретичних підходів до аналізу соціально-психологічних явищ, методи соціально-

психологічних досліджень, психологічні закономірності, механізми та бар’єри 

спілкування, соціально-психологічних особливостей великих груп (організованих та 

неорганізованих), динамічні процеси, що відбуваються в малій групі, зокрема, 

закономірності утворення та розвитку малої групи, формування нормативної поведінки, 

феномени лідерства та керівництва, причини виникнення конфліктів та способи їх 

попередження та розв’язання, явища між особистісної сумісності та спрацьованості. 

2. Вміти аналізувати та пояснювати соціально-психологічні явища, адекватно 

застосовувати методи соціально-психологічних досліджень, виявляти причини 

конфліктів у організаціях та вести пошук шляхів їх попередження та розв’язання, 

аналізувати явища лідерства та керівництва, аналізувати поведінку особистості в 

масових скупченнях людей 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно соціальних, політичних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових інформаційних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Загальна та соціальна психологія» 

знайомить студентів із історією розвитку соціальної психології, висвітлює основні проблеми 

соціальної психології, як науки, яка досліджує різні аспекти взаємодії людини із соціумом. 

вивчає вплив на психіку людини взаємин та спілкування людей у різних за кількістю, 

способами створення, значущістю для особистості, групах, колективах. Розкриває специфіку 

дослідження особистості в соціальній психології, проблемах міжособистісних стосунків та 

спілкування у великих і малих групах. Дає можливість осмислювати сучасну різноманітність 

системи людських стосунків, знаходити адекватні способи вирішення питань, що виникають 

в комунікативній, організаторській сфері міжособистісних і між групових взаємодій. 

Висвітлює різні напрямки та школи соціально-психологічної думки, які спрямовують сучасну 

соціально-психологічну теорію та практику соціальної реальності. Має на меті розширення 

професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового світогляду, оволодіння глибокими 

знаннями про закономірності і механізми виникнення, функціонування і прояву соціально-

психологічної реальності, що складається в процесі особистісних взаємодій, оволодіння 

студентами навичками основних методик соціально-психологічних досліджень.  
4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань для пояснення 

процесу суб'єктивного відображення об'єктивної дійсності, розроблення соціально-

психологічних концепцій про взаємодію між людьми та соціальними спільностями, 

методологію, методи, способи соціально-психологічних досліджень. Теоретичне осмислення 

місця і ролі людини, що розвивається, у суспільстві, яке також змінюється. Дослідження 

відносин і спілкування, у тому числі в екстремальних і конфліктних умовах, а також у зв'язку 

з утвердженням у соціумі нової системи цінностей і форм власності. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
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ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства.  

ФК 7. Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері культури на 

основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
Знати головні проблеми та методи 

соціальної психології 
лекції, семінари  усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.2 
Знати основи спілкування та 

взаєморозуміння людей 
лекції, семінари  усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.3 
Знати засоби розвитку групи та 

динамічні процеси в малій групі 
лекції, семінари усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

10 

1

1.4 
Знати проблеми групової 

згуртованості, лідерства та 

кервництва в малих групах. 

лекції, семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

презентації 

самостійного 

дослідження 

10 

 Вміти:    

2

2.1 
Здійснювати оцінку результатів 

пізнавальної науково-професійної 

діяльності та її регулювання, 

будувати і втілювати ефективну 

стратегію саморозвитку та 

професійного самовдосконалення. 

семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, 

презентації 

самостійного 

дослідження 

10 

2

2.2 
Вміти визначати причини 

виникнення та розв’язання 

конфліктів у групі 

лекції, семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

презентації 

самостійного 

дослідження 

15 

1Володіти прийомами особистісного 

саморозвитку та 

лекції, самостійна письмова 10 
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2.3 самовдосконалення, актуалізації 

своїх потенційних можливостей та 

подальшої самореалізації 

робота контрольна 

робота, 

презентація 

самостійного 

дослідження 
1

2.4 
Вміти надавати психологічні 

рекомендації щодо прийняття 

групового рішення 

семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 

 комунікація:    

3

3.1 
презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

2

3.2 
вести полеміку стосовно питань 

організації та здійснення основних 

напрямів та тенденцій наукового 

пошуку з використанням потенціалу 

фундаментальних наук та сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

семінари дискусії 5 

 автономність та 

відповідальність: 
   

4

4.1 
нести відповідальність за 

достовірність проведених 

досліджень та екстраполювати 

психологічні знання на широке коло 

процесів дослідницько-інноваційної 

діяльності. 

семінари, 

самостійна робота 
усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

5 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 
1
.2

 
1
.3

 
1
.4

 
2
.1

 
2
.2

 
2
.3

 
2
.4

 
3
.1

 
3
.2

 
4
.1

 

ПРН 2 Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові 

та аналітичні тексти культурологічного характеру. 
+

+ 
+

+ 
  

+

+ 
   

+

+ 
  

ПРН 4. Знати та розуміти теоретичні підходи до 

визначення культури, її проявів та форм існування. 
  

+

+ 
+

+ 
+

+ 
 

+

+ 
+

+ 
   

ПРН 13. Презентувати знання про культуру відповідно до 

спеціалізації представників різних професійних груп та 

здобувачів освіти. 
        

+

+ 
+

+ 
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ПРН 16. Визначати, формулювати та аргументувати 

власну громадянську та професійну позицію щодо 

актуальних суспільних питань. 
 

+

+ 
+

+ 
  

+

+ 
  

+

+ 
+

+ 
+

+ 

 

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  
 

Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

2.1, 2.2, 2.4,  3.1, 3.2, 4.1 –21 / 35 балів 

2. Контрольна робота: РН – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 - 9 / 15 балів  
3. Самостійна робота: РН – 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1  - 18 / 30 балів 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) контрольну роботу, 3) самостійну роботу. Всі види робіт в 

семестрі мають в підсумку: 
- в максимальному вимірі   80 балів 

- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4 – 12 / 20 

балів 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість 

балів  
Підсумкова контрольна робота  Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
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7.2 Організація оцінювання: 
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Самостійна робота До теми 1: Підготовка та 

презентація дослідження: 

Соціальна психологія як 

наука. Методи соціальної 

психології 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

 До тем 7: Підготовка та 

презентація дослідження: 

Лідерство і керівництво в 

малих групах. Проблема 

прийняття групового рішення. 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

Контрольна робота До тем 1-5 «9» х 1 = 9 «15» х 1= 15 

Підсумкова 

контрольна робота 
 «12»х1=12 «20»х1=20 

Загальна 

семестрова оцінка  
 48 80 

 

Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 
Доповнення / участь в дискусіях 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  
2 бали – доповнення змістовне  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (підготовка дослідження) і контрольна робота: 
15-12 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
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демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  
11-9 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності  
8-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 
3. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи 
15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  
11-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 
5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 

роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності 
 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Частина 1. Психологія спілкування 

1 
Тема 1 Соціальна психологія як наука. Методи соціальної 

психології. Дослідження: Соціальна психологія як 
наука. Методи соціальної психології 

4 2 8 

2 
Тема 2. Спілкування як сприймання та розуміння людьми 

один одного 4 2 6 

3 Тема 3. Спілкування як взаємодія. 4 2 6 

 Контрольна робота  2   

Частина 2. Соціальна психологія груп та особистості 

5 Тема 4. Загальні тези психології малих груп  2 2 6 

6 
Тема 5. Поняття про групову динаміку, її процеси та 
механізми. Утворення та розвиток малої групи  4 2 6 

7 Тема 6. Психологічна феноменологія конфлікту  4 2 6 

8 

Тема 7. Лідерство і керівництво в малих групах. Проблема 
прийняття групового рішення. Дослідження: Лідерство і 
керівництво в малих групах. Проблема прийняття 
групового рішення. 

4 2 8 

9 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 30 14 46 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 30 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота - 46 год. 
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