1. Назва модуля: Соціальна психологія
2. Код модуля: ПППБ.1.3.5.
3. Тип модуля: Обов’язковий
4. Семестр: V
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредити ЄКТС – 5.0): аудиторні години: денна
форма навчання – 68 год. (лекції - 38 год., семінарські заняття - 30 год.); заочна форма
навчання - 20 (лекції - 12 год., семінарські заняття - 8 год.)
5. Лектор: кандидат філософських наук, доцент Смирнова Олена Павлівна
6. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
- знати: статусні характеристики соціальної психології як науки; закономірності
спілкування та взаємодії людей; соціально-психологічні механізми групової динаміки;
сутність та особливості процесу соціалізації індивіда; соціально-психологічні
характеристики особистості та особливості їх виявлення.
- вміти: використовувати методи соціальної психології на практиці; аналізувати
психологічну структуру групи та міжособистої взаємодії в групі; визначати лідерську
структуру групи; виявляти фактори та механізми соціалізації особистості; орієнтуватися у
механізмах групової динаміки.
7. Спосіб навчання: аудиторне
8. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:
 пререквізит: філософія психології, історія психології, загальна психологія, практикум з
загальної психології
 кореквізит: експериментальна психологія, вікова психологія, психологія особистості
9. Зміст модуля: Соціальна психологія як наука. Місце соціально психології в системі наук.
Спілкування як соціально-психологічний феномен. Спілкування як соціальний зв’язок.
Особливості поведінки людей в організованих соціальних спільнотах. Особливості поведінки
людей в неорганізованих соціальних спільнотах. Соціальна психологія малих соціальних груп.
Процеси групової діяльності та їх динаміка. Поняття особистості в соціальній психології.
10. Рекомендована література:
- Ануфрієва Н.М. Соціальна психологія: навч.- метод. посіб./ Н.М. Ануфрієва,
Т.М.Зелінська, Н.О.Єрмакова – К. : Каравелла, 2009. – 216 с.
- Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління. Підручник / О.І. Власова –
К.: ТОВ «Кондор», 2010. – 398с.
- Волянська О.В. Соціальна психологія: Навч. посіб. / О.В.Волянська, А.М. Ніколаєвська –
К. : «Знання», 2008. – 275с.
- Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підруч. для вузів / В.В.Москаленко – К. : Центр
учбової літератури, 2005. – 624с.
- Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. Посіб. / Л.Е.Орбан-Лембрик – К. :
Академвидав, 2005. – 448с. Циба В.Т. Соціальна психологія: навч. посіб. / В.Т. Циба,
Ю.Ж. Шайгородський. – Полтава, Дивосвіт, 2009. – 335 с.
- Циба В.Т. Соціальна психологія: навч. посіб. / В.Т. Циба, Ю.Ж. Шайгородський. –
Полтава, Дивосвіт, 2009. – 335 с.
12.Форми та методи навчання:
- Форма: денна, заочна
- Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль знань
та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного екзамену.
Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання – 50 балів;
підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання –50 балів .
Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

