
Анотація навчальної дисципліни за вибором «Соціальна психологія» 

для студентів 2-го курсу юридичного факультету ДДУВС 

 

Кожний студент юридичного факультету, хто вивчає соціальну психологію 

і хоче глибше оволодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому 

потрібні ці знання. 

Сьогодні спектр вимог, пропонованих юристу, надзвичайно широкий. Він 

повинний мати науковий світогляд, володіти фундаментальними і 

професійними знаннями, способами їх поповнення, бути готовим до виконання 

великого, широкого діапазону функцій, вміти ставити і вирішувати комплексні 

проблеми, оцінювати наслідки своєї діяльності, мати відповідні якості 

особистості і рівень культури. 

Нині стало актуальним залучати потенціал соціальної психології до 

вирішення практичних завдань, які постають у різних сферах юридичної 

діяльності.  

Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» є теоретичною основою 

психологічної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня. Для того щоб успішно вирішувати задачі, покладені на сучасних юристів, 

вони  повинні вірно будувати службові й  міжособистісні відносини, 

організовувати спільну практичну діяльність членів колективу, розвивати 

соціально-психологічний тип мислення.  

Соціальна психологія досліджує особливості  взаємозв’язків людини з 

різноманітними суб’єктами соціального середовища, допомагає їй  глибше 

пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним. 

Розуміння особливостей взаємозв’язку особистості і суспільства, 

соціально-психологічних проблем соціалізації особистості, спілкування як 

феномену соціальної психології дозволяє ефективно здійснювати юридичну 

діяльність.   

 Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» має важливе значення для 

фахової підготовки юриста, так як спрямована на визначення соціальних основ 

психічного відображення, що дозволяє професійно дослідити причинно-

наслідкові зв'язки багатьох соціальних явищ. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна психологія» є 

забезпечення психологічної підготовки студентів, яка слугуватиме основою для 

практичної роботи, що пов’язана з юридичною діяльністю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та  

механізми виникнення, функціонування і вияву реальності, яка формується у 

процесі суб’єктивного відображення людиною об’єктивних соціальних 

відносин і соціальних спільностей. 

Навчальна дисципліна «Соціальна психологія» вивчається на другому 

курсі, протягом осіннього семестру. Загальний обсяг курсу «Соціальна 

психологія» становить 90 години, з них 14 годин – лекційних, 14 – 

семінарських,  60 годин відведено на самостійну роботу студентів, 2 години – 

модульний контроль. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

0304 «Право» 
Вибіркова 

Загальна кількість 

годин – 90 

Специальность  

081 – «Право» 

Рік підготовки – 2 

Семестр – 3 

Лекції – 14 год. 

Модулів – 1  

Змістових модулів – 1  

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семінарські заняття – 

14 год. 

 

Самостійна робота – 

30 год. 

Індивідуальна робота – 

30 год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 1/2. 

 



 

2. Заплановані результати навчання 

 

Мета дисципліни: 

навчальна – формування у студентів системи знань, яка складає 

теоретичну основу для розуміння проблематики соціальної психології; 

освоєння  студентами системи знань про предмет, функції, завдання соціальної 

психології; формування у студентів цілісного уявлення про соціально-

психологічні проблеми особистості, міжособистісного спілкування, 

особливостей функціонування соціальних груп.  

розвиваюча – розвиток мислення та різних його видів; розвиток 

навчальних умінь і регуляції своєї життєдіяльності, розвиток творчого 

потенціалу майбутніх юристів; розвиток комунікативних навичок студентів в 

процесі навчальної та професійної діяльності; розвиток мотивації до навчання 

та до майбутньої професійної діяльності; формування прагнення до 

саморозвитку; 

виховна – виховання національної гідності і патріотизму, поваги до 

особистості; формування духовної основи і мудрості життя; виховання  

громадських якостей, вимогливості до себе й відповідальності;  формування 

психологічної культури студентів; посилення моральних засад встановлення 

міжособистісних взаємин, формування позитивної «Я – концепції» студента.  

Завдання: 

- формування у студентів цілісного уявлення про особливості 

функціонування соціальних груп, внутрігрупових і між групових відносин;  

- розвиток навчальних умінь і регуляції своєї життєдіяльності,  

- розвиток творчого потенціалу юристів ;  

- розвиток комунікативних навичок студентів в процесі навчальної та 

професійної діяльності;  

- посилення моральних засад встановлення міжособистісних взаємин; 

- розвиток мотивації до навчання та до майбутньої професійної 

діяльності;  

- формування прагнення до саморозвитку; 

- виховання національної гідності і патріотизму, громадських якостей, 

вимогливості до себе й відповідальності;   

-  виховання поваги до особистості;  

- формування психологічної культури майбутнього юриста.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

таких компетентностей:  

1. Знань: 

1) на понятійному рівні:  

- психіка; 

- особистість; 

- взаємодія; 

- соціально-психологічна реальність; 



- соціально-психологічні явища; 

- соціальні відносини; 

- професійне спілкування; 

- комунікативна компетентність. 

    2) на фундаментальному рівні:  

- предмет соціальної психології; 

- методи соціальної психології; 

- сфера особистості; 

 - соціально-психологічні теорії особистості; 

- сфера спілкування; 

- сфера групових процесів. 

3) на практично-творчому рівні: 

- психологічні передумови особистісного зростання і професійного 

самовизначення;  

- емоційно-вольову регуляцію та саморегуляцію особистості;  

- психологічні особливості спілкування;  

- основні напрямки реалізації виховних функцій юриста; 

- роль самовиховання в професійному зростанні юриста; 

- шляхи запобігання та вирішення конфліктів. 

2. Вмінь та навичок: 

1) на репродуктивному рівні: 

- аналізувати професійну діяльність з точки зору психологічної науки; 

- використовувати психологічні знання про особистість в професійній 

діяльності; 

-  організовувати на науковій психологічній  основі спілкування в 

колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами; 

- організовувати на наукових засадах процес виховання співробітників та 

підлеглих, а також самовиховання і самоосвіти; 

2) на алгоритмічному рівні: . 

- застосовувати методи отримання психологічних знань; 

- враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 

професійної діяльності. 

3) на евристичному рівні: 

- здійснювати профілактику девіантної поведінки. 

4) на творчому рівні:  

-  застосовувати психологічні знання в процесі вирішення професійних 

завдань; 

-  надавати психологічну  оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій 

людини. 

3. Способів мислення: визначати правильність або хибність логічних 

побудов даної наукової галузі, кваліфікувати логічні помилки. 

4. Професійних якостей:  застосовувати набуті з дисципліни знання у 

професійній діяльності. 

5. Світоглядних і громадянських якостей: обґрунтовувати та 

відстоювати власні думки. 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

Соціальної психології в системі  наукового знання. Особливості соціальної 

психології як науки. Зв'язок соціальної психології з іншими психологічними 

науками.  Основні періоди розвитку соціальної психології. Предмет соціальної 

психології. соціальної психології. Функції соціальної психології. Завдання  

соціальної психології як науки і як навчальної дисципліни.  Методи соціальної 

психології. 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 створює цілісне уявлення про  соціальну психологію як науку; 

 розкриває взаємозв’язок соціальної психології з іншими психологічними 

науками; 

 сприяє усвідомленню значення психологічних знань в професійної 

діяльності юриста; 

 розкриває зв'язок психології  іншими галузями наукових знань; 

 сприяє розумінню ролі  та місця  соціальної психології у системі 

навчальних дисциплін, що вивчаються майбутніми юристами; 

 актуалізує пізнавальні і професійні мотиви;  

 формує психологічну культуру юриста. 

 

Ключові слова: психологія, соціальна психологія, функції соціальної 

психології, предмет соціальної психології,  завдання соціальної 

психології,методи соціальної психології, галузі психології. 

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми. 

Знати: 

 етапи становлення предмета  соціальної психології; 

 предмет соціальної  психології;  

 функції соціальної психології; 

 завдання соціальної психології; 

 методи соціальної психології;  

 основні поняття, що є семантичною основою для вивчення наступних 

тем.  

Вміти: 

 показати можливості застосування здобутків соціальної психології для 

підвищення ефективності навчання та майбутньої професійної діяльності. 

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології.  

Поняття особистості в  психології. Психологічні ознаки особистості. 

Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства. Співвідношення понять 

індивідуальність і особистість. Психологічна структура особистості, її 



становлення в процесі індивідуального розвитку. Спрямованість і мотиви 

діяльності особистості. Соціально-психологічна компетентність особистості. 

Розвиток соціально-психологічних властивостей особистості.  

 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 створює цілісне уявлення про особливості взаємозв’язку особистості і 

суспільства; 

 сприяє забезпеченню якості підготовки юристів  з позиції розвитку 

особистості, її ціннісно-мотиваційної сфери;   

 формує здатність до активного застосовування знань про  особистість  при 

розв’язанні професійних завдань та в процесі самовиховання; 

 

Ключові слова: людина, індивід, особистість, індивідуальність, 

спрямованість. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 психологічні ознаки особистості; 

 психологічну структуру особистості; 

 взаємозв’язок особистості і суспільства; 

 потенціали особистості; 

 структуру спрямованості особистості.  

Вміти: 

 найповніше використовувати соціально-психологічний підхід до 

особистості; 

 здійснювати контроль над власною соціальною поведінкою. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні цінності та норми в структурі суспільної 

свідомості.  

Поняття цінностей у соціальній психології. Соціальні норми:  мораль, 

право. Девіантна поведінка. Інтерактивна роль цінностей, норм. Історія 

формування вчень про соціальні норми. М.Вебер про потреби та інтереси. 

Е.Дюркгейм про колективну свідомість та функції оцінки й орієнтації 

особистості, спільності. К.Г.Юнг про колективне несвідоме. Позитивна і 

негативна девіація. Соціальні цінності і соціальні спільноти. Проблема 

легітимації. Критика традиційних цінностей як підстава соціальної 

модернізації. Переоцінка цінностей. Соціальний досвід і джерела цінностей. 

Цінності як підстава для творення і виправдання соціальних норм.    

 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 розкриває основні види суспільної свідомості  



 надає можливість здобувачам вищої освіти більш ефективно розвивати 

професійну усталеність, найповніше використовувати свої потенційні 

можливості.  

 

Ключові слова: соціальні цінності, соціальні норми, суспільна 

свідомість, види суспільної свідомості, рівні суспільної свідомості, форми 

суспільної свідомості.  

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати 

 основні види, рівні та форми суспільної свідомості; 

 основні ідеї та проблематику класичних соціальних теорій, базові 

положення психологічного осмислення інституційної проблематики та 

системного аналізу соціальної реальності 

Вміти 

 визначати доцільність застосування соціальних цінностей до аналізу 

конкретних соціально-політичних ситуацій,  

 формулювати основні наукові проблеми їх дослідження та обґрунтовувати 

шляхи їх можливого вирішення 

 

 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

Психоаналіз: основні ідеї та течії. Вклад психоаналізу у вивчення 

особистості в  соціальної психології. 

Біхевіоризм. Предмет біхевіоризму. Основні ідеї біхевіоризму. 

Особистість людини з погляду біхевіоризму. Заслуги та недоліки біхевіоризму. 

Використання досягнень біхевіоризму в соціальної психології. 

Гуманістична психологія: предмет та завдання. Основні ідеї 

феноменологічного підходу. «Я-концепція» особистості К.Роджерса. Ієрархія 

потреб за А.Маслоу. Використання досліджень  гуманістичної психології в в 

теоретичному обґрунтуванні соціально-психологічних характеристик людини.  

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 створює цілісне уявлення про основні соціально-психологічні теорії 

особистості; 

 забезпечує розуміння сутності сучасних підходів щодо вивчення 

поведінки людини;; 

 сприяє усвідомленню значення психологічних  знань для професійної 

діяльності юристів;  

 формує психологічну культуру юриста; 

 актуалізує пізнавальні і професійні мотиви.  

Ключові слова: психоаналіз, несвідоме,  біхевіоризм, поведінка, 

гуманістична психологія,  «Я-концепція», мотивація людини.  

Обсяг знань, вмінь студента  після вивчення теми 



Знати: 

 основні ідеї психоаналізу; 

 основні ідеї біхевіоризму; 

 основні ідеї гуманістичної психології. 

Вміти: 

 давати психологічну  оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій 

людини. 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології.  

Загальна характеристика спілкування як специфічної форми взаємодії між 

людьми. Функції спілкування. Структура спілкування.  Феномени 

ідентифікації, рефлексії та емпатії. Вербальні та невербальні засоби 

спілкування. Види спілкування. Роль спілкування в розв’язанні соціально-

моральних завдань підготовки майбутнього юриста.   

 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 сприяє засвоєнню  здобувачами вищої освіти поняття «спілкування» як 

одного із центральних у системі психологічного знання;  

 формує систему знань про функції, структуру, види, засоби спілкування; 

 сприяє розвитку  організаційно-комунікативні якостей,  підвищенню  

рівня комунікативної культури. 

 

Ключові слова: спілкування,  функції спілкування, структура 

спілкування, види спілкування, засоби спілкування, конфлікт, комунікативна 

компетентність.  

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 функції спілкування; 

 структуру спілкування; 

 способи сприйняття та розуміння іншої людини; 

 вербальні та невербальні засоби спілкування; 

 види спілкування. 

Вміти: 

 застосовувати в процесі спілкування способи розуміння іншої людини;  

 реалізовувати основні функції спілкування. 

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій.  

Соціальна комунікація як феномен. Види соціальних комінікацій. 

Маніпулятивний потенціал соціальних комінікацій. Комунікація як смисловий 

аспект соціальної взаємодії. Панівні засоби соціальних комунікацій на певних 



етапах розвитку суспільства. Масова комунікація. Соціальні комінікації як 

складова прогрессу. 

 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 сприяє напрацюванню навичок використання принципів теорії комунікації 

при аналізі комунікативних заходів  

 навчає розрізняти види соціальної комунікації та її можливий 

маніпулятивний вплив при плануванні власної діяльності. 

 

Ключові слова: комунікація, соціальна комунікація, комунікативна 

взаємодія, маніпуляція.  

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 

Знати: 

 основні етапи розвитку теорії комунікації; 

 що є предметом і об'єктом теорії комунікації; 

 міждисциплінарний характер комунікативних знань; 

 категоріальний апарат теорії комунікації. 

Вміти: 

застосовувати навички соціально-практичної взаємодії (обмін 

результатами діяльності, здібностями, уміннями, навичками); 

використовувати інтерактивну функцію соціальної комунікації (взаємодія 

індивідів у процесі міжособистісного спілкування). 

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і  міжгрупової взаємодії.  
Феномен групи з погляду соціальної психології. Мала група у контексті 

соціальної психології.  Сутнісні ознаки малої групи. Групова динаміка. 

Керівництво і лідерство у малих групах. Міжособистісне спілкування в 

колективі. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у міжгрупової взаємодії. 

 

Роль і значення теми для діяльності юристів 

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів: 

 забезпечує розуміння необхідності організації на науковій психологічній  

основі спілкування в колективі,  налагоджування відносини з підлеглими, 

керівниками, громадянами; 

 посилює моральні засади встановлення міжособистісних взаємин і 

відносин студентів до суспільства; 

 

Ключові слова: спілкування,  група, мала група, групова динаміка, 

психологічний клімат, конфлікт, комунікативна компетентність.  

 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми 



Знати: 

 сутнісні ознаки великих соціальних груп; 

 сутнісні ознаки малої групи; 

 групову динаміку; 

 проблеми групової згуртованості; 

 типологію конфліктів; 

 групової конфлікт; 

Вміти: 

 ефективно будувати міжгрупові відносини;  

  застосовувати способи вирішення  конфліктних ситуацій. 
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5. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології. 

ТЕМА 3. Cоціальні цінності та норми в структурі cуспільної свідомості. 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології. 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій. 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії.  



7. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

 Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні категорії соціальної психології. 

2. Предметна сутність соціальної психології. 

3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної науки. 

4. Особливості історії української соціальної психології. 

5. Основні етапи становлення та розвитку зарубіжної соціальної психології. 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 1: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Соціально-психологічні індивідуальні властивості. 

2. Задатки як передумова формування соціально-психологічної 

індивідуальності особистості. 

3. Діяльність як специфічний вид активності людини. 

4. Соціокультурний контекст розвитку соціально-психологічних властивостей 

особистості. 

5. Етнопсихологічний контекст розвитку соціально-психологічних властивостей 

особистості. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 2: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні цінності та норми в структурі суспільної свідомості. 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні групи соціальних цінностей. 

2. Ієрархія соціальних цінностей та їх залежність від соціальних норм. 

3. Види соціальних норм.  

4. Фактори впливу на суспільну поведінку.    

 

 



II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1], [2.4], [3.5], [3.6], [3.8], [3.9] 

 

 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Екзистенціанальна психологія.  

2. Трансакційний аналіз особистості. 

3. Акмеологічний підхід до вивчення особистості. 

4. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції». 

5. Комунікативний потенціал особистості. 

6. Формування позитивної  «Я-концепції» студента.  

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Форми міжособистісної взаємодії. 

2. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

3. Психологічні особливості невербальної комунікації. 

4. Взаємодія і міжособистісний вплив. 

5. Особливості процесів міжособистісного пізнання. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] [3.2]. 

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій 

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні аспекти поняття комінікація. 

2. Види соціально\ комунікації. 

3. Реклама як специфічний вид соціальної комунікації. 



4. Маніпулятивний характер соціальної комунікації. 

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] [3.2]. 

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і  міжгрупової взаємодії.  

Питання для самостійного опрацювання:  

1. Основні підходи та напрями у вивченні малої групи. 

2. Концепції і модної розвитку малої групи. 

3. Психологія етнічних груп. 

4. Психологія масових явищ. 

5. Специфіка між групового сприймання.  

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у 

тематичний словник. 

 

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем. 

 

Рекомендована література до теми 5: [2.1],  [2.2],  [2.3], [2.4], [2.5]. [3.1] [3.2]. 

 

 

 

 



8. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Міждисциплінарні зв’язки соціальної психології з юридичною. 

2. Місце  соціальної психології в системі наук про людину. 

3. Соціальна психологія в моєму житті. 

4. Наступність у розвитку соціальної психології від давнини до нашого часу. 

5. Взаємозв’язок методів соціальної  психології. 

6. Роль  соціальної психології в оптимізації професійної діяльності. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології 

Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Психологічна характеристика творчої особистості видатних юристів, діячів 

науки, культури. 

2. Концепції особистості у вітчизняній  класичній психології. 

3. Теорії особистості у зарубіжної класичній психології. 

4. Психологічні особливості вікових періодів. 

5. Спрямованість і мотиви діяльності особистості. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 3. Соціальні цінності та норми в структурі суспільної свідомості. 

Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Соціальні норми як регулятори поведінки особистості. 

2. Соціальні санкції. 

3. Види соціальних цінностей в умовах соціальної ізоляції. 

4. Соціальні теорії злочинності. 

5. Види когнітивних викривлень та їх вплив на нормативність.  

6. Когнітивні та логічні упередження у праві.  

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  



I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Видатні психологи сучасності. 

2. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер). 

3. Аналітична психологія К. Юнга. 

4. Психоаналітичні теорії особистості. 

5. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу). 

6. Інтерактивна психологія (Е. Берн).  

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології.  

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Особистість в групі: проблеми лідерства та керівництва. 

2. Комунікативна культура юриста. 

3. Типові труднощі спілкування. 

4. Удосконалення навичок спілкування. 

5. Спілкування як комунікація. 

6. Типи міжособистісних стосунків. 

7. Спільна діяльність як взаємодія. 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій 

1. Спіраль комунікації та спіраль мовчання як елементи сучасної 

комунікативної теорії 

2. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу 

3. Пропаганда як вид насильницької масової комунікації 

4. Реклама як вид соціальних комунікацій. Маніпулятивний вплив.  

5. Комунікація як соціокультурний феномен. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і  міжгрупової взаємодії 

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем: 

1. Відмінності між керівником і лідером. 

2. Стилі лідерства. 

3. Поведінка людей, мотивованих на досягнення успіху. 

4. Груповий конфлікт. 



5. Основні ознаки соціально-психологічного клімату в колективі. 

6. Спільна діяльність як взаємодія. 

 

II. Скласти логічну діаграму теми.  

 

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми. 

 

 



8. Методи навчання 

 

Методами навчання є: 

- пояснювально-ілюстративний;  

- репродуктивний;  

- проблемний; 

- частково-пошуковий; 

-  дослідницький.  

9. Методи контролю 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок і вмінь 

за певний період навчання (навчальний семестр). 

З навчальної дисципліни «Соціальна психологія» передбачено: 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

10. Критерії оцінювання 

10.1. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 

продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 

питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні соціальної  психології. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 

навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 

заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні психології. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 

закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 

завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 

носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 

розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 

вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 



11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи, практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно  

 

зараховано 
83-89 В 

добре  
75-82 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



12. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

 

1. Основні етапи розвитку соціальної психології. 

2. Предмет соціальної психології. 

3. Функції  соціальної психології. 

4. Основні завдання соціальної психології. 

5. Методи соціальної психології. 

6. Соціальної психології в системі  наукового знання. 

7. Особливості соціальної психології як науки.  

8. Зв'язок соціальної психології з іншими психологічними науками. 

9. Міждисциплінарні зв’язки соціальної психології з юридичною. 

10. Психологічні ознаки особистості.  

11. Особливості взаємозв’язку особистості і суспільства.  

12. Співвідношення понять індивідуальність і особистість.  

13. Психологічна структура особистості. 

14. Становлення в процесі індивідуального розвитку.  

15. Спрямованість і мотиви діяльності особистості.  

16. Соціально-психологічна компетентність особистості. 

17. Розвиток соціально-психологічних властивостей особистості.  

18. Вклад психоаналізу у вивчення особистості в  соціальної психології  

19. Вклад біхевіоризму  у вивчення особистості в  соціальної психології  

20. Вклад гуманістичної психології у вивчення особистості в  соціальної 

психології 

21. Потреби. Мотивація за А. Маслоу. 

22. Роль мотивації в навчально - професійної діяльності. 

23. «Я-концепція» К.Роджерса. 

24. Психологічна структура особистості. 

25. Спрямованість особистості. 

26. Типи  та риси характеру. 

27. Основні типи акцентуації характеру. 

28. Класифікація здібностей. 

29. Основні психологічні теорії волі. 

30. Вольова регуляція поведінки. 

31. Спілкування як комунікація. 

32. Типи міжособистісних стосунків. 

33. Спільна діяльність як взаємодія. 

34. Форми міжособистісної взаємодії. 

35. Психологічні особливості вербальної комунікації. 

36. Психологічні особливості невербальної комунікації. 

37. Взаємодія і міжособистісний вплив. 

38. Особливості процесів міжособистісного пізнання. 

39. Функції спілкування.  

40. Структура спілкування.  

41.  Феномени ідентифікації. 

42. Феномен  рефлексії та емпатії. 



43. Проблеми лідерства та керівництва. 

44. Комунікативна культура юриста. 

45. Типові труднощі спілкування. 

46. Груповий конфлікт. 

47. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій.  

48. Основні ознаки соціально-психологічного клімату в колективі. 

49. Психологічні настанови для спілкування юристів  з населенням. 

50. Бар’єри спілкування. 

51. Роль спілкування у розвитку людини.  

52. Феномен групи з погляду соціальної психології. 

53. Сутнісні ознаки великих соціальних груп. 

54. Сутнісні ознаки малої групи. 

55. Групова динаміка. 

56. Проблеми групової згуртованості. 
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13. Рекомендована література 

 

1. Основна: 

1.1.  Конституція України: К., 1996. 

1.2.  Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2014. – № 37-38.  
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2009. – 688 с.  
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Академвидав, 2010.  
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центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 366 c. 

2.6. Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія: Навч.-

метод.посібник. - К., Каравела, 2009. - 216 c.  

2.7. Циба В.Т. Системна соціальна психологія. Навч. посіб.. - К., Центр навчальної 

літератури, 2006. - 328 c.  

2.8. Коваленко А. Б. , Корнєв М. Н. Соціальна психологія: Підручник. - К., 2006. - 

400 c. 
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3.4. Смелзер Н. Девиация и социальный контроль. // СОЦИС. —1992. —№ 1. 

3.5. Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. - К., Міленіум, 2008. 

- 216 c. 

3.6. Соціальна психологія в Україні: Довідник / За ред. М. М. Слюсаревського; 

Упоряд. Л. П. Булах, Л. М. Калачнікова, Л. П. Черниш. - К. , Міленіум, 2004.  - 

196 c. 

3.7. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення 

націоналізму. – 2 вид., перероб. – К. : Критика, 2001. – 272 с. 

3.8. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія професійної комунікації: Монографія. - 

Чернівці, Книги - ХХІ, 2009. - 528 c. 

3.9. Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация: лингвистическое программирование 

поведения человека: учебно-методическое пособие / Н.В.Слухай. - К., 

Издательско-полиграфический центр "Киевский универ, 2012. - 319 c. 

3.10. Манакін В.М. Мова і міжкультурна комунікація: навч. посіб. / В.М.Манакін. 

- К., ВЦ "Академія", 2012. - 288 c. 

3.11. Почепцов Г.Г. Соціальний інжиніринг: соціо- і психотехніки управління 
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К., Вид.дім "КМ Академія", 2004. - 302 c. 
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