
 

Силабус навчальної дисципліни 

«СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Факультет:  Харчових  та хімічних технологій 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: к.філософ.н., доцент Заєць О.М. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Соціальна психологія дає можливість розуміти, як ми ідентифікуємо 

себе, як взаємодіємо один з одним, впливаємо один на одного. Вона 

стосується багатьох важливих аспектів нашого життя, що робить її 

застосовною до численних професій та інтересів. Мета вивчення 

соціальної психології - осмислення різноманітності людських 

стосунків тавирішення питань, що виникають  сфері міжособистісної 

і міжгрупової взаємодій в буденно-комунікативній, підприємницькій, 

управлінській сферах і т.ін.  

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

Студенти зможуть використовувати результати соціально-

психологічної науки при вирішенні професійних завдань, 

використовувати соціологічно-психологічні методи для вивчення 

актуальних соціальних проблем, досліджувати потреби та інтереси 

особистостей та соціальних груп, критично оцінювати власні 

упередження, коректно вирішувати конфліктні ситуації, формувати 

ефективні комунікації, а також піклуватись про сприятливий 

психологічний клімат в колективі, суспільстві взагалі. 

Зміст дисципліни Тема 1. Соціальна психологія як наука. 

Тема  2. Методологія та методи соціальної психології. 

Тема 3. Проблема особистості у соціальній психології. 

Тема 4. Поняття спілкування у соціальній психології. 

Тема 5. Інформаційно-комунікативні та інтерактивні аспекти  

спілкування. 

Тема 6. Перцептивна сторона спілкування. Сприйняття та розуміння 

людини людиною. 

Тема 7. Психологічні можливості розпізнання фальсифікованої  

поведінки у міжособистісному спілкуванні. 

Тема 8.Класифікація та загальна характеристика груп. 

Тема 9. Психологічні ефекти взаємодії людей у групах. 

Тема 10. Лідерство та керівництво. 

Тема 11. Конфлікти в організаціях та шляхи їх попередження. 

Тема 12. Великі соціальні групи: маса та натовп. 

Види занять Лекції, семінарські заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  історія української культури, філософія, логіка 

 

 

 

 



 

 
 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

     

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Психологія» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 1-го курсу 

спеціальності 073-Менеджмент, 2-го курсу спеціальності 263 –

Цивільна безпека / Укл.А.Г.Чичков, Какуріна І.І..Башкеєва О.М.– 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ,2020. – 20 с. 

Словник-довідник з організації самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для 

студентів І курсів спеціальностей: 101 – Екологія; 073 – Менеджмент 

денної та заочної форм навчання / Укл. А. Г. Чичков, І. І. Какуріна, О 

М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 30 с. 

 „Психологія”. Модуль 1. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл.: Демчук Т.П., 

Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 35 с. 

 „Психологія”. Модуль 2. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл.: Демчук Т.П 

Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 38 с. 

 „Психологія”. Модуль 3. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл. Продайко В.М. - 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 31 с. 

 Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з гуманітарних 

дисциплін [Текст] для студентів усіх спеціальностей /Укл. А. Г. 

Чичков. -  Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15 с 

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Модульний контроль, тематичні опитування, активна робота на 

семінарських заняттях, експрес-контроль, диф. залік  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1047 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=1047

