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Мета і задачі дисципліни
Мета вивчення дисципліни «Соціальна психологія» полягає у
формуванні необхідних знань в галузі соціальної психології та
професійних якостей соціальних працівників.
Задачі дисципліни:
- формування сучасного уявлення щодо феноменів, які виникають
в процесі міжособистісної взаємодії та міжособистісного спілкування у
межах соціальних, в тому числі й політичних, інститутів;
- оволодіння методологією та методами соціальної психології;
- ознайомлення студентів з основними особливостями поведінки і
діяльності людей у великих і малих групах;
визначення
соціально-психологічних
характеристик
і
закономірностей функціонування соціальних груп та соціальнопсихологічних феноменів засобів масової комунікації.
- навчити застосовувати теоретичні знання з метою аналізу і
прогнозування ролі великих та малих груп в організації соціального
життя;
- показати методи діагностики та управління груповою динамікою
у малих групах.
Тематика дисципліни
Тема 1. Місце соціальної психології в системі наукового знання.
Тема 2. Соціально-психологічні проблеми особистості та спілкування.
Тема 3. Соціальна психологія груп.
Тема 4. Соціально-психологічні основи організаційної діяльності.
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Компетентності
ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК8. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
СК1. Знання категоріально-понятійного апарату психології.
СК3. Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати та узагальнювати інформацію щодо предметної області з
різних джерел.
СК5. Знання та розуміння групових процесів та соціальнопсихологічних проблем особистості у групі.
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Результати навчання

РН1. Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища.
РН8. Емпатійно взаємодіяти, вступати в комунікацію, толерантно
ставитися до осіб, які мають інші культуральні особливості.
РН9. Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення
фахових завдань.
РН11. Демонструвати навики міжособистісної та групової комунікації у
публічних виступах, коректному веденні діалогу.
РН13. Демонструвати знання категоріально-понятійного апарату
психології.
РН14. Визначати психологічні та соціально-психологічні проблеми та
пропонувати шляхи їх розв’язання.
РН17. Вміти здійснювати аналіз групових процесів.
РН18. Вміти здійснювати аналіз соціально-психологічних проблем
особистості.
РН19. Знати методи соціальної терапії.
РН20. Критично оцінювати результати психологічних і соціальнопсихологічних досліджень, формулювати аргументовані висновки.
РН21. Самостійно обирати та застосовувати психодіагностичний
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо)
психологічного дослідження.
РН23. Пропонувати способи вирішення психологічних проблем
міжособистісної взаємодії.
РН24. Демонструвати знання та розуміння вікових особливостей
особистості.
РН25. Визначати норму та патологію психічного і соціального
функціонування індивіда, аналізувати причини їх виникнення.
РН27. Складати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів соціально-психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,
круглих столів, ігор, тренінгів відповідно до запиту.
РН28. Складати програму соціально-психологічного дослідження
соціальних груп.
РН30. Демонструвати навички працювати самостійно (курсові роботи,
дипломна робота), або в групі.

