
Анотація до курсу «Соціальна психологія» 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Соціальна психологія” 

відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студентів магістратури. 

Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» сприяє розвитку гуманітарної 

загальної освіти. Надає ефективності процесу соціалізації студентів, 

формування в них уявлень про суспільство та всього масиву 

соціальнопсихологічних явищ та процесів, що в ньому відбуваються. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є 

сприяння процесу соціалізації студентів, отримання ними системи знань з 

психологічних закономірностей соціальної поведінки окремої особистості та 

різного роду груп, психологічних механізмів спілкування та взаємодії людей в 

соціумі, формування уявлень щодо психології соціальних явищ та процесів. 

 

Структура курсу. В першому модулі студенти розглядають соціальну 

психологія як наука. Соціальне мислення. Соціальне спілкування. Психологія 

соціалізації. Соціальні та міжособистісні відносини. Лідерство як соціально-

психологічний феномен. Психологія соціальних ситуацій. Психологія малих 

соціальних груп. Психологія великих соціальних груп. Психологія натовпу. 

В другому модулі студентам пропонується прослідкувати динаміку 

психології конфліктів. Поняття «конфлікт», «критична життєва ситуація», 

«криза»  Періодизація вікових криз. Психологія великих соціальних груп. 

Поняття «великі соціальні групи». Психологія натовпу. Масові явища у великих 

соціальних групах 

 

Вивчення курсу передбачає систематизацію знань про: 

1. категоріально-понятійний апарат соціально-психолгічного 

знання; 

2. основні соціально-психологічні закономірності спілкування і 

взаємодії людей в соціумі; 

3. психологічні закономірності формування та функціонування 

соціальних груп. 

 

Опанування практичними аспектами курсу передбачає оптимізацію вмінь 

щодо: 

1. розв’язувати фахові комунікативні завдання при аналізі 

актуальних соціально-політичних змін; 

2. виявляти причино-наслідкові закономірності соціальних 

конфліктів та девіантної поведінки; 

3. володіти діалектикою соціальнопсихологічного аналізу 

суспільних відносин. 
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