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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Загальні засади соціальної психології. 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 
1. Зв'язок соціальної психології з іншими психологічними науками. 

2.  Основні періоди розвитку соціальної психології. Предмет соціальної 

психології.  

3. Функції соціальної психології.  

4. Завдання  соціальної психології як науки. 

5. Методи соціальної психології. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

предмет соціальної психології, теоретико-пізнавальна, комунікативна, 

гуманістична, прогностична функції, теоретичні та прикладні завдання 

соціальної психології, спілкування, спостереження, метод опитування, метод 

тестування, метод групової оцінки особистості, метод експерименту, метод 

вивчення документів, метод соціометрії. 

 

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

 

 

ТЕМА 2. Особистість з погляду соціальної психології. 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

 

План 
1. Соціально-психологічна природа особистості. 

2. Становлення  особистості в процесі індивідуального розвитку. 

3. Потенціали особистості. 

4. Спрямованість і мотиви діяльності особистості. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

людина, індивід, особистість, індивідуальність, спрямованість. 

 

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. 

Семінарське заняття №3 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття суспільної свідомості та соціальної ідентичності.   

2. Соціальна рівність і соціальна нерівність. Cоціальна справедливість. 



3. Соціальні норми та закони природи. 

4. Соціальне значення цінностей. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
цінність, норма, спільнота, легітимація, соціальний контроль, соціальні 

санкції, види суспільної свідомості, рівні суспільної свідомості, форми 

суспільної свідомості. 

 

Рекомендована література до теми 3: [2.5], [2.7], [3.3], [3.4] 

 

 

2. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 4. Соціально-психологічні теорії особистості.  

Практичне заняття № 4 – 2 год. 

 

План 

Вирішення психологічних задач, професійно-навчальних ситуацій, 

складання схем, таблиць, тезаурусних  карток у відповідності до плану: 

 

1. Соціально-психологічний аспект дослідження особистості. 

2. Теорія соціалізації особистості.  

3. Проблема стадійності процесу соціалізації. 

4. Сучасні теоретичні підходи у вирішенні проблеми соціалізації особистості. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
архетипи суспільства, базисна особистісна структура, історичність 

соціального типу особистості, міра соціальності особистості, особистість, 

рівні структури особистості, соціальна зрілість особистості. 

 

Рекомендована література до теми 4: [2.2], [3.5], [2.4], [2.2] 

 

 

ТЕМА 5. Спілкування як феномен соціальної психології. 

Практичне заняття № 5 – 2 год. 

 

План 

Вирішення психологічних задач, професійно-навчальних ситуацій, 

складання схем, таблиць, тезаурусних  карток у відповідності до плану: 

 

1. Психологічні настанови для спілкування юристів  з населенням. 

2. Самоаналіз бар’єрів спілкування. 

3. Роль спілкування у розвитку людини.  

4. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій.  

 



Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
спілкування, функції спілкування, структура спілкування, емпатія, рефлексія, 

ідентифікація, види спілкування, засоби спілкування, комунікативна 

компетентність.  

 

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

[3.2].     

 

 

ТЕМА 6. Теорія соціальних комунікацій. 

Практичне заняття № 6 – 2 год. 

 

План 

Вирішення психологічних задач, професійно-навчальних ситуацій, 

складання схем, таблиць, тезаурусних  карток у відповідності до плану: 

 

1. Предмет та об’єкт теорії комунікації. 

2. Масова комунікація.  

3. Маніпулятивний вплив соціальної комунікації. 

4. Види соціальної комунікації.   

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
теорія комунікації, масова комунікація, спіраль комунікації, спіраль 

мовчання, масова комунікація, маніпуляція.  

 

Рекомендована література до теми 6: [2.7], [2.8], [3.8], [3.10], [3.11], [3.12], 

[3.13], [3.14]     

 

 

ТЕМА 7. Соціальна психологія груп і міжгрупової взаємодії.  

Практичне заняття № 7 – 2 год. 

 

План 

Вирішення психологічних задач, професійно-навчальних ситуацій, 

складання схем, таблиць, тезаурусних  карток у відповідності до плану: 

 

1. Група як психосоціальний феномен в міжособистісному взаємодії. 

2. Група як соціально-психологічний феномен. 

3. Група як феномен соціальної психології 

4. Основні фактори групової взаємодії. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
взаємодія,  група, групова динаміка, психологічний клімат, конфлікт, 

лідерство. 

 



Рекомендована література до теми 7: [2.3], [2.5], [3.3], [3.7], [3.12]     

 



2. 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 

 

 


