Кафедра психології

Соціальна психологія
назва вибіркової дисципліни

Семестр: 5-6 (бакалавр)

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 14, практичні – 16)
Форма звітності: залік
Лектор: проф. Гапон Надія Павлівна (ел.адреса: haponnp@mail.uа)
Результати навчання: формування соціальних компетенцій
знати:







особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності
індивіда та його самопрезентація);
соціальні переконання та судження;
особливості поведінки та установок, конформізму, впливів групи;
особливості соціальних відносин та природи соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень;
особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму;
особливості соціальних впливів (стать, гендер та культура).

вміти:




створювати лабораторні ситуації, які імітують досліджувані феномени повсякденного життя;
проводити соціально-психологічні дослідження в польових і лабораторних умовах (кореляційні,
експериментальні, опитування);
обирати ефективні умови проведення соціально-психологічних досліджень.

Анотація навчальної дисципліни:
Мета: вироблення у студентів наукового світогляду, оволодіння глибоким знанням про особистість та групи,
соціально-психологічні детермінанти їхнього становлення та розвитку в сучасній соціокультурні, що є
складовою професійної компетентності у різних спеціальностях та галузях діяльності.
Завдання: засвоєння теоретичних знань про людину, її психологію у зв’язку з соціальним середовищем, а
також навичками проведення соціально-психологічних досліджень. Зокрема це – оволодіння навичками
проведення психологічних досліджень та ознайомлення із функціями психолога-практика у соціальній сфері: в
малих і великих соціальних групах, у закладах охорони здоров’я, правопорядку, освіти, на виробництві тощо.
Рекомендована література: Аронсон Э., Уилсон, Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические
законы поведения человека в социуме. – СПб.: Прайм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004. – 280 с.; Аронсон
Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию. – СПб.: Прайм Еврознак, 2006. – 416 с.;
Гапон Н. П. Соціальна психологія: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка,
2008. – 366 с.; Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 2007; Лебон Г. Психология масс. – Мн.:
Харвест, М.: АСТ, 2000; Джонсон Д. В. Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного спілкування / Пер. В.
Хомик. – К.: КМ Академія, 2003; Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер
Ком, 2000.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота.
Мова навчання: українська
Розглянуто на засіданні кафедри “06” лютого 2015 р.
Завідувач кафедри ________________________

Протокол № 11
Грабовська С. Л.

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету “11” лютого 2015 р.
В.о. декана
________________________
(підпис)

Протокол № 181/7
Рижак Л. В.

