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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Соціальна психологія 

Викладач (-і) Храпко Тетяна Анатоліївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry 

Контактний тел. +38(095)-611-03-86 

E-mail: thrahko@ukr.net 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://drive.google.com/file/d/14H00XXuXH2s0JJ64e62R4lqDj2Az

pM5k/view    

Консультації четвер, 2 години, 14.40-16.00, ауд.205 

1. Коротка анотація до дисципліни. Програма курсу «Соціальна психологія» є 

складовою стандарту освіти вищого навчального закладу. Передбачено вивчення основних 

понять соціальної психології. Вивчаються основні методи соціальної психології. Навчальний 

курс «Соціальна психологія» допомагає студентам оволодіти знаннями про закономірності 

діяльності людини в умовах взаємодії в соціальних групах.   

 2. Мета: ознайомити студентів із сучасними проблемами соціальної психології; 

розглянути нові підходи, що розробляються у вітчизняній психології і співставити їх із 

загальними тенденціями у розвитку світової науки; проаналізувати спроможність соціальної 

психології в її традиційних парадигмах пропонувати адекватні стратегії і методи для вивчення 

нової соціальної реальності 

Завдання: навчити студентів здійснювати порівняльний аналіз нових і традиційних 

парадигм у соціальній психології; аналізувати плив факторів культури в експериментальних 

дослідженнях; сприяти активізації пізнавальної діяльності студентів; простежити еволюцію 

поглядів вивчення особистості у соціальній психології. сприяти подальшому застосуванню 

набутих  знань у майбутній професійній діяльності, розглянути статус соціальної психології в 

суспільстві. 

 

3.  Формат курсу: очний (offline) 

4.  Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

 

 

Табл.1 
Компетентність Ступінь сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

 

 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

ЗК2. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-kafedry
https://drive.google.com/file/d/14H00XXuXH2s0JJ64e62R4lqDj2AzpM5k/view
https://drive.google.com/file/d/14H00XXuXH2s0JJ64e62R4lqDj2AzpM5k/view
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ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним 

Частково. Разом з 
іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Поточне (семінар з індивідуальною 
роботою) 

 

 ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність);  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії;  Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

СК1.Здатність оперувати категоріально-

понятійним апаратом психології 

 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

СК2. Здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних 

явищ. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

СК3. Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків;  

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

 СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

СК12. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з індивідуальною 

роботою) 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання  

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Підсумкове (іспит у формі 

оцінювання тексту наукового 

проекту і усного виступу-

презентації) 

ПР2. Розуміти закономірності та 
особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних 

завдань  

Частково. Разом з 
іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Підсумкове (іспит у формі 
оцінювання тексту наукового 

проекту і усного виступу-

презентації) 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, 

для вирішення професійних завдань.  

 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

 

Підсумкове (іспит у формі 

оцінювання тексту наукового 

проекту і усного виступу-

презентації) 

5.   Тривалість курсу. 240 годин (8 кредити ЄКТС), з них: 100 години аудиторної 

роботи; 140 годин – самостійної роботи, залік – 2 години (проводиться на останньому 

семінарському занятті 5 семестру), екзамен (проводиться  по закінченню 6 семестру).  

6. Статус дисципліни: основна 
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7. Пререквізити: Курс «Соціальна психологія» пов’язана з такими загальнонауковими 

дисциплінами: «Соціологія», «Педагогіка», «Філософія», «Політологія». Спостерігається 

взаємозв’язок з психологічними дисциплінами: «Психологія особистості», «Педагогічна 

психологія», «Політична психологія», «Юридична психологія», «Психологія культури». 

 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор та 

комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ студентів до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності (Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі студента - відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування є підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату). 

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 

- Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

10. Зміст дисципліни: Курс складається з чотирьох змістових модулів. Кожен модуль, 

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

- Змістовий модуль 1 «Соціальна психологія як наука» (лекційні теми 1, 2, 3,4,5,6,7 

семінарські теми 1,2,3); 

- Змістовий модуль 2 «Соціальна психологія особистості» (лекційна тема 

8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 семінарські теми 4,5,6,7,8); 

- Змістовий модуль 3 «Соціально-психологічна характеристика спілкування» (лекційна 

тема 18,19,20,21,22,23,24 семінарські теми 9, 10,11); 

- Змістовий модуль 4 «Соціальна психологія груп» (лекційна тема 

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 семінарські теми 12,13,14,15,16). 

 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою інтенсифікації 

процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення викладач 

виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які демонструються аудиторії 

усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує діалог за допомогою спеціально 

спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду 

конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому 

числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, виступаєте з 

доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, моделюєте 

поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 
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- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 

 

Система оцінювання навчальних досягнень 
 Вид  

діяльності студента 

М
ак

си
м

. 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
 о

д
и

н
. 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

 

К
-т

ь 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

К
-т

ь 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

К
-т

ь 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

К
-т

ь 

о
д

и
н

и
ц

ь 

М
ак

си
м

. 
 

к
-с

ть
 б

ал
ів

  

Відвідування лекцій 1 7 7 10 10 7 7 10 10 
Робота на семінарському занятті 5  3 15 5  25 3  15 5 25 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 
13  1 10 1 13  1 10 1 13 

Виконання модульної роботи 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Разом   42  58  42  58 

Максимальна кількість балів: 200 

200:200=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів 

 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає розкриття запропонованих тем, діагностичні дослідження, 

підготовку до тематичних дискусій.  

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 10 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 3 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 13 балів. 

 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та критерії 

оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 20 питань.  

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 10 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік, екзамен 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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18. Рекомендовані джерела (література): 

Основна (базова): 

1. Дедов Н. П., Коробанова Ж. В., Неврюев А. Н. Социальная психология. Учебное пособие 

для бакалавриата. — М.: Прометей. 2020. 160 с. 

2. Онуфрієва Л.А., Чайковська О.М. Психологія міжособистісних взаємин та комунікації : 

навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 

2021. 128 с. 

3. 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. 

 

Додаткова: 

1. Корягина Н. А. Социальная психология: теория и практические методы. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 316 с. 

2. Крысько В. Г. Социальная психология. Учебно-методическое пособие. — М.: КноРус. 

2020. 304 с. 

3. Долинська Л.В., Матяш-Заяц.  Психологія конфлікту : навч. посібник. Київ : Каравела, 

2010. 304 с.  

 

Електронні ресурси: 
1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара.URL: 

https://lib.kherson.ua/ 

3. Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/  

4. Репозитарій МАУП. Електронна бібліотека  URL: http://library.iapm.edu.ua/library.htm 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
https://lib.kherson.ua/
http://lib.meta.ua/
http://library.iapm.edu.ua/library.htm


 
V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Соціальна психологія» 

Разом: 240 год., з них 68 год. – лекції, 32 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 140 год. 

 
Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

 

Модулі Змістовий модуль І (42) Змістовий модуль II (58) 

Назва модуля  Соціальна психологія як наука Соціальна психологія особистості  

Лекції 1-2 (2 бал) 3-4 (2 бал) 5-6-7(3 бал) 8-9-10 (3 бал) 

 

11-12 (2 бал) 

 

 

 

13-14 (2 бал) 

 

 

 

15-16-17(3 бал) 

 

 

 
Теми 

лекцій 

Предмет і завдання 

соціальної психології 

Формування і розвиток 

соціально-

психологічних знань 

Принципи та методи 

соціальної психології 

Соціально-

психологічний 

аспект 

дослідження 

особистості 

Теорія 

соціалізації 

особистості 

Соціалізація в 

умовах 

суспільних змін 

Особистість в 

групі: 

соціальна 

ідентичність 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

1 (5бал) 2 (5 бал) 3 (5 бал) 4-5 (10 бал) 

 

6 (5 бал) 

 

 

7(5 бал) 

 

 

8 (5 бал) 

 

Теми  

семінарських  

занять 

Предмет і завдання 

соціальної психології 

Формування і розвиток 

соціально-

психологічних знань 

Принципи та методи 

соціальної психології 

Соціально-

психологічний 

аспект 

дослідження 

особистості 

Теорія 

соціалізації 

особистості 

Соціалізація в 

умовах 

суспільних змін 

Особистість в 

групі: 

соціальна 

ідентичність 

Самостійна 

робота 

1 (10 бал) 1 (13 бал) 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(10  бал) 

модульна контрольна робота №2 

(10  бал) 

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 



9 

 
 

 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль ІІІ (42) Змістовий модуль IV (58) 

Назва модуля Соціально-психологічна характеристика спілкування Соціальна психологія груп 

Лекції 18 (1 бал) 19-20 (2 бал) 21-22(2 бал) 23-24 (2 бал) 

 

25-26 (2 бал) 

 

 
 

27-28 (2 бал) 

 

 
12-13 (2 бал) 

 

 

 

29-30 (2 бал) 

 

 
 

31-32 (2 бал) 

 

 
 

33-34 (2 бал) 

 

 Теми 

лекцій 

Загальні 

питання 

проблеми 
спілкування 

Комунікативна 

сторона 

спілкування 

Інтерактивни

й параметр 

спілкування 

Перцептивна 

сторона 

спілкування 

Проблема 

групи в 

соціальній 
психології 

Соціальна 

психологія 

малих груп 

Соціально-

психологічні 

дослідження 
динаміки 

малих груп 

Організація 

як об'єкт 

міждисцип
лінарного 

аналізу 

Психологія 

міжгрупових 

відносин 

Семінарські і 

практичні 

заняття 

 9 (5 бал) 10(5 бал) 11(5 бал) 

 

12 (5 бал) 

 

13 (5 бал) 

 

14(7 бал) 

 

15 (5бал) 

 

16(5 бал) 

 

Теми  

семінарських  

занять 

 Комунікативна 

сторона 

спілкування 

Інтерактивни

й параметр 

спілкування 

Перцептивна 

сторона 

спілкування 

Проблема 

групи в 

соціальній 
психології 

Соціальна 

психологія 

малих груп 

Соціально-

психологічні 

дослідження 
динаміки 

малих груп 

Організація 

як об'єкт 

міждисцип
лінарного 

аналізу 

Психологія 

міжгрупових 

відносин 

Самостійна 

робота 

1 (10 бал) 1 (13 бал) 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №3 

(10  бал) 

модульна контрольна робота №4 

(10  бал) 

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 


	12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

