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Силабус курсу «Загальна та соціальна психологія» 

2021-2022 навчального року 

 

Назва курсу Загальна та соціальна психологія 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний факультет імені Івана Франка, філософський 

факультет, кафедра психології, вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань: 03 – гуманітарні науки 

Спеціальність: 033 – Філософія 

Факультет –   філософський 

Викладачі курсу Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

філософського факультету Перун Марія Богданівна 

Контактна інформація 

викладачів 

maria.perun@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

вул. Коперника, 3 

та за попередньою домовленістю (maria.perun@lnu.edu.ua) 

Сторінка курсу Курс представлений на платформі Moodle 

 https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3807 

Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна «Загальна та соціальна психологія» є 

нормативною дисципліною з спеціальності «Філософія» для освітньої̈ 

програми бакалавра, яка викладається у ІI семестрі в обсязі 3 кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Курс спрямований ̆на викладення базових основ загальної та соціальної 

психології̈ як галузей психологічної̈ науки з метою формування 

теоретичних та практичних навичок у слухачів курсу. До курсу включені 

два змістовні блоки, які допоможуть студентам зрозуміти основні 

поняття та категорії психології, методи психології, психологію як науку, 

персонологію, індивідуально-типологічні особливості особистості, а 

також когнітивну, афективну та соціально-психологічну сфери 

особистості.  

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Загальна та соціальна 

психологія» є формування у студентів знання про загальну та соціальну 

психологію: їхні основні поняття, категорії, закони та практичні 

можливості. Курс включає в себе комплекс психологічних знань, та дає 

необхідні вміння та навики які необхідні студентам, майбутнім 

філософам для розв’язання різноманітних психологічних проблем, які 

виникають у різноманітних сферах життя людини.  

Основні завдання курсу: 

 Ознайомити студентів з психологією як науковою та 

практичною дисципліною; 

 Усвідомлення особливостей різних етапів розвитку 

особистості; 

 Розуміння суті різних психічних явищ та фактів;  

 Розуміння суті головних соціальних явищ та феноменів; 

 Допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до 

розв’язання особистих та професійних проблем 
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Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 
1. Психологія / За заг. ред. Т. Б. Партико. – К.: Ін Юре, 2014.  

2. Партико, Т. Б.  Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл.  — 

К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с. 

3. Партико Т. Б. Курс загальної психології. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2002. 

4. Загальна психологія / За ред. С. Д. Максименка. 2-ге вид. – Вінниця: Нова 

Книга, 2004. 

5. Загальна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2014. 

6.   Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс . – К.: Центр 

навчальної літератури, 2019. – 388с. 

7.   Загальна психологія. Практикум з дослідження психічних 

пізнавальних процесів людини: навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи студентів / Ю. О. Бабаян, Ю. Г. Шапошникова. – 

Миколаїв: СПД Румянцева Г. В., 2021. – 204 с.  
8. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2008. – 366 c.  

9. Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навч. посібник. – 

К.: Либідь, 2007.  

10. Козляковський П.А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. 

Хрестоматія .– Миколаїв: Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с.  

11. Копець Л.В. Психологія особистості К.: Видавничий дім «Києво-

могилянська академія», 2008 

12. Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. – К., 2001.  

13. Максименко С.Д. Психологія. – К., 2007.  

14. Милграм С. Экспериментальная социальная психология.– СПб: Питер, 

2000.– 400 с 

15. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, 

виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.  

16. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: Підручник: у 2т. К.: Алерта, 2011.  

17. Немов Р.С. Общая психология. Краткий курс. – СПб.: Питер, 2010.  

18. Основи психології / Під ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 

1999.  

19. Основи психології. Навчальний посібник / Під ред. А.І.Векаріс, Ю.І. 

Завалевський, К.М.Левківський. – Х.-К., 2005.  

20. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер 

Ком, 2000. –380с.  

21. Психологія / Під ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2001.  

22. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. – Х.: Прапор, 

2009. 

23. Хьелл, Л., Зиглер. Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2003. –  608 с. 

Додаткова література 
24. Ґоулман Д. Емоційний інтелект / Деніел Ґоулман; пер. з англ. С.-Л. 

Гумецької.  – Х.: Віват, 2018. – 512с. 

25. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту 

організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. - Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2014. - 456 с.Життєві домагання особистості // за наук. ред. 

Т.М.Титаренко // К., 2007. – 456 с.  

26. Зімбардо Ф. Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло. – К. : 

Yakaboo Publishing, 2017. – 584 с. 

27. Лебон Г. Психологія народів: переклад Н. Іванова. – К. : Андронум, 2021. – 

110 с. 
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28. Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості. – 2-е вид. – К.: Каравела. 

– 2013.  

29. Психологія життєвої кризи // за наук. ред. Т.М.Титаренко // К.: 

Агропромвидав України, 1998. – 348 с. 

30. Савчин М. В. Педагогічна соціальна психологія: Навчальний посібник. — 

Дрогобич: Відродження, 1998. — С. 33-117. 

31. Татенко П. І. Український національний характер. — К.: «ДОК-К», 1997.-

116 с. 

32. Дика О. І. Генеза чутливості: філософсько-філогенетичне дослідження. — 

Дніпропетровськ: Дніпро, 1996. — 29 с. 

33. СмольськаЛ. М. Західні підходи в дослідженнях творчості // Практична 

психологія та соціальна робота. — 2004. - № 3. - С. 61-66. 

34. Шрен М. І. Конфлікт і управлінські ролі: соціо-психологічнийаналіз.-К., 

2000.-213 с. 

35. Hewstone, M., Stroebe, W., & Jonas, K. (Eds.). (2008). Introduction to 

social psychology (4th ed.). Blackwell Publishing. 

36. Krahé, B. (2020). The Social Psychology of Aggression (3rd ed.). 

Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429466496 

37. Reasons for Facebook Usage: Data From 46 Countries / Kowal, M., … M. 

Perun, … & Zupančič, M. [and 98 oth.]. Frontiers in 

Psychology. – 2020. – Vol. 11:711. – Open 

Access: DOI:10.3389/fpsyg.2020.00711 

38. Chiu, C.-Y., & Hong, Y.-Y. (2006). Social Psychology of Culture (1st 

ed.). Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781315782997 

39.  
Інформаційні ресурси 
40. Бібліотека українських підручників  http://libfree.com/psihologya/ 

41. Бібліотека літератури з психології http://psylib.kiev.ua/ 

42. Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати:  

- психологію як науку (об’єкт, предмет, методи, галузі); 

- основні наукові психологічні поняття та категорії; 

- індивідуально-типологічні особливості людини (темперамент, 

характер, здібності); 

- пізнавальні психічні процеси (відчуття, сприймання, мислення, 

мовлення, пам’ять, уява, вага); 

- особливості емоційно-вольового функціонування особистості; 

- особливості міжособистісного спілкування; 

- соціальну психологію групи; 

- особливості соціальної поведінки 

Вміти:  

- аналізувати психічні стани та явища; 

- вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку, 

користуючись термінами наукової психології; 

- психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та 

особистих проблем. 

Загальні компетенції: 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.3389%2Ffpsyg.2020.00711?_sg%5B0%5D=S35RiH-Vv0Yw-dJ7BN8DEHJhEYM3iAVEEeN8pK1C0_sOR4JSOVbIWEh64OCtFyWOxbhydn2cdQG8ULHobnxo-CUu0Q.Jw7m3UrU7TUFo84AkmzROT_LYLjnZt-krTdWxUQPjVgYGRMYFnMkWXVYIdo5L0XOMvRcfvV3Wcv67xleHf-FUA
http://libfree.com/199267705-psihologiyapsihologiya_pratsi__baklitskiy_io.html
http://libfree.com/psihologya/
http://psylib.kiev.ua/
http://chitalka.info/psy.html
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ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.   

ЗК3. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.   

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.   

ЗК6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.   

Фахові компетенції: 

ФК6. Здатність викладати міркування послідовно, логічно, 

систематично та аргументовано.   

ФК7. Здатність аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові 

узагальнення, висновки.   

ФК10. Здатність аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальнонаукової проблематики.   

ФК11. Здатність застосовувати в професійній діяльності знання про 

засади, розвиток і сучасний стан наукового та гуманітарного знання.  

Програмні результати: 

РН4. Аналізувати та коментувати літературу з філософської, 

соціокультурної та загальногуманітарної проблематики.  

РН7. Розуміти сучасну наукову картину світу, її основні проблеми та 

суперечності.   

РН10. Мати навички реферування, систематизованого огляду та 

порівняльного аналізу філософської та загальнонаукової літератури.   

РН11. Вміти аналізувати міркування та робити ґрунтовні смислові 

узагальнення, висновки.  

РН15. Мати навички ведення інтелектуальних дискусій на засадах 

діалогу, відкритості й толерантності.   

РН16. Вміти застосовувати загальногуманітарні та філософські знання 

в різних сферах життєдіяльності. 

Ключові слова Загальна психологія, особистість, індивідуально-типологічні 

особливості особистості, пізнавальні психічні процеси, емоційно-

вольова сфера особистості, спілкування, соціальні групи, соціальна 

поведінка. 

Формат курсу Очний 

Проведення лекцій та практичних занять, консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у схемі курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці ІI семестру 

Письмовий контроль у середовищі Moodle 

Пререквізити Навчальний курс «Загальна та соціальна психологія» актуалізує знання 

студентів з курсів «Логіка», «Філософська пропедевтика», 

«Філософська антропологія», «Історія української та європейської 

культури», «Етика, естетика, релігієзнавство». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (групова робота, спільні 

розробки, інтерактивні методи навчання), проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія, бесіда, робота з психологічними методиками та 

техніками, ситуаційні та практичні завдання 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер, доступ до інтернету 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

Впродовж семестру макс 50 балів (50% семестрової оцінки): 
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виду навчальної 

діяльності) 

1) Відповіді на семінарських заняттях: 30 балів (2 бали за заняття). 

2) Практичні завдання: 20 балів (Пр №1 – 5 балів; Пр №2 – 5 балів; 

Пр №3 – 5 балів; Пр №4 – 5 балів). 

Іспит макс 50 балів (50 % семестрової оцінки). 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають 4 види 

письмових робіт (1. дослідження особистості за допомогою 2-х методів 

психології (опитування/аналіз процесу та продуктів діяльності тощо; 2. 

Інтелект-карти до трьох тем з курсу; 3. провести спостереження групи 

осіб за запропонованою схемою; 4. здійснити аналіз одного з соціальних 

експериментів на вибір). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. 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. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  

екзамену 

1. Психологія як наука. 

2. Етапи розвитку психології. 

3. Галузі психологічної науки. 

4. Методи психології. 

5. Індивід, людина, особистість, індивідуальність.  

6. Особистість: загальна психологічна характеристика. 

7. Структура особистості. 

8. Основні теорії особистості 

9. Особистість у психоаналітичній теорії З.Фрейда. 

10. Становлення особистості. Гуманістичні погляди А.Маслоу. 

11. Мотиваційна сфера особистості. 
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12. Мотив і мотивація. Види потреб у теорії А.Маслоу. 

13. Мотиваційні профілі особистості за А.Маслоу. 

14. Самоактуалізація особистості. 

15. Психоаналітична типологія К.Юнга. 

16. Біхевіоральний напрям у теоріях особистості. 

17. Роль поведінки у житті людини (теорія Уотсона). 

18. Поняття про темперамент. Історія розвитку поняття. 

19. Темперамент. Психофізіологічна типологія І.Павлова. 

20. Структура темпераменту. Сучасні дослідження темпераменту. 

21. Психологія характеру. Поняття про характер. Характер і 

темперамент. 

22. Відчуття та сприймання людини. Загальна характеристика. 

23. Загальні здібності. 

24. Спеціальні здібності. 

25. Обдарованість, талант, геніальність. 

26. Відчуття та сприймання людини. Загальна характеристика. 

27. Відчуття людини, Види та закономірності. 

28. Особливості людського сприймання. 

29. Психологія уваги. Значення уваги в житті та діяльності людини. 

30. Види уваги, їх розвиток в процесі навчання. 

31. Форми уваги. 

32. Властивості уваги. 

33. Види пам’яті.  

34. Характеристика процесів пам’яті. 

35. Умови ефективного запам’ятовування. 

36. Типи пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті та  патологія. 

37. Мислення людини. Загальна характеристика. 

38. Види індивідуального мислення. 

39. Соціальне мислення. 

40. Уява 

41. Загальна характеристика психології емоцій. 

42. Функції емоцій, Різновиди емоційних явищ (афект, пристрасть, 

настрій тощо). 

43. Загальна характеристика психології почуттів. 

44. Стрес. 

45. Поняття про волю.  

46. Функції волі. 

47. Поняття про спілкування. 

48. Стилі спілкування. 

49. Спілкування: функції та види 

50. Конфлікти: види, особливості розв’язання 

51. Поняття про соціальну групу. 

52.  Види соціальних груп.  

53. Етапи та параметри розвитку малої групи. 

54. Психологічні феномени у великих групах.  

55. Управління групою.  

56. Поняття про лідерство.  

57. Ефективність групової діяльності. 

58. Агресія та її види. 
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59.  Аналіз причин  людської агресії.  

60. Психологічні теорії аґресії.  

61. Упередження, природа та різновиди упереджень.  

62. Міжособистісні та внутрішньо особистісні конфлікти.  

63. Альтруїзм, підходи до його вивчення. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

** Схема курсу 
 
Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльност

і 

(заняття)

* *лекція, 

самостійн

а, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконанн

я 

1-2 

тиждень,  

5 години 

Тема 1.Психологія 

як наука. Методи 

психології. 
Історичний розвиток 

психології. 

Психологія в системі 

сучасних наук. Об'єкт 

та предмет психології. 

Галузі психології. 

Методи досліджень у 

психології: методи 

пояснення, розуміння 

та впливу на психіку 

людини. 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. М’ясоїд П. А. Курс 

загальної психології: 

Підручник: у 2т. К.: 

Алерта, 2011.  

3. Немов Р.С. Общая 

психология. Краткий 

курс. – СПб.: Питер, 

2010.  

4. Основи психології / Під 

ред. О.В.Киричука, 

В.А.Роменця. – К.: 

Либідь, 1999.  

5. Основи психології. 

Навчальний посібник / 

Під ред. А.І.Векаріс, Ю.І. 

Завалевський, 

К.М.Левківський. – Х.-

К., 2005. 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань, 

5,25 год 

1-2 

тиждень 

3-4 

тиждень,  

6 години 

 

Тема 2. Психологія 

особистості. 

Потребово-

мотиваційна сфера 

особистості. 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. Титаренко Т.М. Сучасна 

психологія особистості. 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

3-4 

тиждень 
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 Поняття про індивід, 

індивідуальність, 

особистість.  Теорії 

особистості. 

Структура  

особистості. 

Формування 

особистості. Поняття 

про потреби. Ієрархія 

потреб А. Маслоу. 

Поняття про мотиви. 

Види мотивів. 

Поняття про 

мотивцію. Цінності та 

ціннісні орієнтації 

– 2-е вид. – К.: Каравела. 

– 2013.  

3. Психологія життєвої 

кризи // за наук. ред. 

Т.М.Титаренко // К.: 

Агропромвидав України, 

1998. – 348 с. 

 

них/групови

х завдань, 

5,25 год 

5-6 

тиждень,  

6 години 

Тема 3. 

Індивідуально-

типологічні 

особливості 

особистості.  Поняття 

про темперамент. 

Теорії темпераменту. 

Типи темпераменту та 

їхня психологічна 

характеристика. 

Поняття про характер 

Типологія  характеру. 

Чинники формування 

характеру. Поняття 

про здібності. Види 

здібностей. 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. Психологія / Під ред. 

Ю.Л.Трофімова. – К.: 

Либідь, 2001.  

3. Загальна психологія / За 

ред. С. Д. Максименка. 2-

ге вид. – Вінниця: Нова 

Книга, 2004. 

4. Загальна психологія / О. 

В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін. 3-тє 

вид. – К.: Каравела, 2014. 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань, 

5,25  год 

5-6 

тиждень 

7-8 

тиждень, 

6 години 

Тема 4. Пізнавальна 

сфера особистості. 

Відчуття. 

Сприймання. Пам’ять. 

Мислення. Мовлення. 

Уява. Увага.  
 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. Загальна психологія / О. 

В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. 

Огороднійчук та ін. 3-тє 

вид. – К.: Каравела, 2014. 

3.  Дуткевич Т.В. Загальна 

психологія. Теоретичний 

курс . – К.: Центр 

навчальної літератури, 

2019. – 388с. 

4. Загальна психологія. 

Практикум з 

дослідження психічних 
пізнавальних процесів 

людини: навчально-

методичний посібник 

для самостійної роботи 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань. 

Виконання 

модульних 

завдань. 

5,25  год 

7-8 

тиждень 
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студентів / Ю. О. Бабаян, 

Ю. Г. Шапошникова. – 

Миколаїв: СПД 

Румянцева Г. В., 2021. – 

204 с. 

9-10 

тиждень, 

6 години 

Тема 5. Емоційно-

вольова сфера 

особистості. Поняття 

про емоції та почуття. 

Основні теоретичні 

підходи у вивченні 

емоцій. Види емоцій 

та почуттів. Стрес та 

шляхи його 

подолання. Поняття 

про волю. Основні 

теоретичні підходи у 

вивченні волі. Функції 

волі. Механізми 

вольової регуляції. 

Розвиток сили волі. 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. Кириленко Т.С. 

Психологія: емоційна 

сфера особистості: Навч. 

посібник. – К.: Либідь, 

2007.  

 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань, 

5,25  год 

9-10 

тиждень 

11-12 

тиждень,  

6 години 

 

Тема 6. Соціально-

психологічні основи 

спілкування. Поняття 

про спілкування. 

Функції спілкування. 

Механізми 

міжособистісного 

сприймання. Види та 

рівні спілкування. 

Форми та засоби 

спілкування. Стилі 

спілкування. 

Лекція, 

семінарсь

ке заняття 

1. Психологія / За заг. ред. 

Т. Б. Партико. – К.: Ін 

Юре, 2014.  

2. Гапон Н. П. Соціальна 

психологія: навчальний 

посібник.– Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. 

– 366 c.  

3. Ґоулман Д. Емоційний 

інтелект / Деніел 

Ґоулман; пер. з англ. С.-

Л. Гумецької.  – Х.: 

Віват, 2018. – 512с. 

4. Грабовська С.Л. 

Психологічні аспекти 

комунікаційного 

менеджменту організації 

: навч. посібник / С. А. 

Грабовська. - Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. - 456 с.Життєві 

домагання особистості // 

за наук. ред. 

Т.М.Титаренко // К., 

2007. – 456 с.  

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань, 

5,25  год 

11-12 

тиждень 

13-14 

тиждень,  

6 години 

Тема 7. Соціальна 

психологія групи. 

Поняття про 

соціальну групу. Види 

соціальних груп. 

Етапи та параметри 

 1. Гапон Н. П. Соціальна 

психологія: навчальний 

посібник.– Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. 

– 366 c.  

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

13-14 

тиждень 
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розвитку малої групи. 

Психологічні 

феномени у великих 

групах. 

2. Лебон Г. Психологія 

народів: переклад Н. 

Іванова. – К. : Андронум, 

2021. – 110 с. 

3. Милграм С. 

Экспериментальная 

социальная психология.– 

СПб: Питер, 2000.– 400 с 

4. Chiu, C.-Y., & Hong, 

Y.-Y. (2006). Social 

Psychology of Culture 

(1st ed.). Psychology 

Press. 

https://doi.org/10.4324/9

781315782997 

них/групови

х завдань, 

5,25  год 

15-16 

тиждень,  

6 години 

Тема 8. Соціальна 

поведінка. Агресія та 

її види. Аналіз причин  

людської агресії. 

Психологічні теорії 

аґресії. Упередження, 

природа та різновиди 

упереджень. 

Міжособистісні та 

внутрішньо 

особистісні 

конфлікти. Альтруїзм, 

підходи до його 

вивчення.  

 1. Гапон Н. П. Соціальна 

психологія: навчальний 

посібник.– Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2008. 

– 366 c.  

2. Зімбардо Ф. Ефект 

Люцифера. Чому хороші 

люди чинять зло. – К. : 

Yakaboo Publishing, 2017. 

– 584 с. 

3. Милграм С. 

Экспериментальная 

социальная психология.– 

СПб: Питер, 2000.– 400 с 

4. Krahé, B. (2020). The 

Social Psychology of 

Aggression (3rd ed.). 

Routledge. 

https://doi.org/10.4324/978

0429466496 

Підготовка 

до семінару 

за темою 

лекції, 

підготовка 

індивідуаль

них/групови

х завдань, 

5,25  год 

15-16 

тиждень 

 


