
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Мета курсу: засвоїти механізми та прийоми соціальної перцепції та способи 

психологічного впливу в процесі спілкування, визначати структуру особистості 

пацієнта, розкривати його систему установок та ставлень, розуміти його внутрішню 

картину хвороби, знати структуру групи, динаміку групових процесів та прийоми 

створення сприятливого психологічного клімату у професійному середовищі; розуміти 

основні закономірності входження особистості в групу, механізмів її соціалізації та 

десоціалізації, засвоєння статусно-рольових характеристик особистості та вміння 

використовувати ці знання у взаємодії в системі «лікар-лікар» та «лікар- пацієнт». 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як філософія, історія 

України та української культури, медична психологія, психологія спілкування, 

соціальна медицина та громадське здоров’я, соціологія та медична соціологія тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу 

медико-психологічних знань; здатність застосовувати набуті психологічні знання в 

практичних ситуаціях, визначених особливостями медичної сфери; здатність 

встановити психологічний контакт з клієнтом; здатність враховувати гендерні та вікові 

особливості пацієнта при обранні засобів та методів медичної і психологічної 

реабілітації; здатність до практичного використання деонтологічних норм роботи 

медичного працівника з урахуванням гуманістичної складової, історичної спадщини та 

новітніх досягнень в галузі медицини та стоматології; здатність до адекватної оцінки 

впливу соціально-економічних та системо-ціннісних детермінант на стан здоров’я 

індивідуума, сім’ї та українського соціуму в цілому. 

Програмні результати навчання: 

знати: предмет, завдання, принципи і методи дослідження соціальної 

психології; соціально-психологічні проблеми особистості; проблеми спілкування в 

соціальній психології; загальні тези психології малих груп; динамічні процеси в малій 

групі; проблеми групової згуртованості, лідерства і керівництва в малих групах; 

проблеми прийняття групового рішення; психологічні характеристики великих 

соціальних груп і масових явищ. 

уміти: пояснювати й прогнозувати поведінку людини на основі визначених 

психологічних властивостей; пропонувати, аргументувати й обирати оптимальний 

спосіб поведінки та діяльності людини на основі її психологічних властивостей; 

здійснювати психологічний вплив на особистість в межах професійного спрямування; 

вивчати механізми групового впливу; усувати бар’єри при спілкуванні, аналізувати 

явища соціального життя; орієнтуватися у системі зв’язків медицини та соціального 

життя; визначати роль соціальних впливів на здоров’я людини. 

володіти: основними категоріями та поняттями соціальної психології; 

розуміти механізми виникнення проблем у соціальній взаємодії особистості та шляхів 

їх попередження та подолання; інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно 

важливо в практичній діяльності медичного працівника. 

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни 

Передумови соціальної психології, соціальна психологія як напрямок думки, 

філософські джерела соціальної психології, стадії формування соціальної психології, 

одиниця аналізу соціальної психології, психологічний аспект соціального, соціальність, 

диференційна соціальна психологія, системна соціальна психологія, науковий метод, 

методи емпіричного дослідження, спостереження, опитування, інтерв’ю, анкетування, 

бесіда, спеціалізовані соціально-психологічні методи, соціально-психологічний 

експеримент, соціометрія, соціометричний тест, соціограма, контент-аналіз, адаптація, 

архетипи суспільства, базисна особистісна структура, гуманістична орієнтація, 



динамічна адаптація, індивід, індивідуальність, критерій соціальної зрілості 

особистості, особистість, соціальна психіка, масо видні психічні явища, буденна 

(житейська) соціальна психологія, теорія мас, гіпнотичне навіювання, “психічна 

інфекція”, натовп, навіювання, наслідування, психологічне зараження, знеособленість 

маси, консервативність маси, ірраціональність натовпу, колективне безсвідоме, 

аномальність натовпу, здоровий глузд. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Сутність, структура, функції та категорії соціальної психології. Предметна 

сутність соціальної психології. Структура соціальної психології. Історичні витоки та 

функції соціальної психології, її взаємозв’язок з іншими галузями знання. Зміст 

основних категорій соціальної психології. Завдання соціальної психології. Основні 

методологічні проблеми та теоретичні напрямки сучасної західної соціальної 

психології. Розвиток сучасної вітчизняної соціальної психології на основі нової 

соціально-економічної парадигми. Методологічні основи соціально-психологічного 

дослідження. Вимоги до соціально-психологічного дослідження: надійність та 

валідність. Характеристика основних методів дослідження в соціальній психології. 

Особливості проведення соціально-психологічного дослідження в медичних закладах. 

Соціалізація особистості. Механізми соціалізації. Специфіка соціально- 

психологічного підходу до особистості. Зміст поняття «соціально-психологічна 

компетентність особистості». Соціально-психологічна структура особистості. Я- 

концепція. Локус контролю. Самоефективність та самопрезентація. Проблема 

детермінації соціальної поведінки особистості. Поняття соціалізації та її соціально- 

психологічний аспект. Механізми соціалізації. Основні етапи соціалізації особистості. 

Особливості соціалізації особистості в сучасних умовах. Причини та наслідки 

паталогічної дезадаптації особистості. Соціально-психологічні чинники як 

детермінанти суїцидальної поведінки. Поняття психологічної стійкості особистості. 

Статус та позиція як основні характеристики входження особистості в групу. Поняття 

соціальної установки. Поняття та основні характеристики соціальної ролі. Проблеми 

ціннісних орієнтацій особистості та їх вплив на ефективність лікувальної взаємодії. 

Поняття спілкування в соціальній психології. Афіліація та альтруїзм як 

складові потреби в спілкуванні. Категорія спілкування: визначення, структура, функції. 

Види спілкування. Довіра та псевдодовіра у професійному спілкуванні лікаря. Причини 

виникнення труднощів у спілкуванні з пацієнтом. Поняття сором’язливості, типи 

сором’язливості. Види бар’єрів в спілкуванні. Дефектне спілкування: акцентуації 

характеру, ригідність, тривожність. Деструктивне 

спілкування: обман, брехня, егоїзм; агресивно-конфліктна взаємодія. Поняття 

конфлікту, види, функції. Психологічна сумісність. Типи міжособистісного впливу. 

Види та характеристика особистісного впливу. Способи опору негативним впливам. 

Основи формування психологічної стійкості лікаря. 

Поняття соціальної групи. Великі групи. Структура взаємовідносин в малих 

групах. Етимологічна характеристика поняття група. Основні ознаки соціальної групи. 

Загальна характеристика та класифікація малих та великих груп. Характеристики, що 

виділяють групу як цілісність: психологічний зміст спільної діяльності, композиція 

групи, структура групи, групові процеси. Параметри, що виділяють особистість як 

члена групи: групові норми та цінності, групові санкції, групові очікування, статус 

особистості, позиція, роль, ранг особистості. Натовп, аудиторія та публіка. Міжгрупові 

конфлікти:характеристика та шляхи подолання. Врахування національних 

характеристик у лікувальній взаємодії. Особливості взаємовідносин у лікарському 

колективі. Шляхи побудови ефективної взаємодії у професійному колі систем охорони 

здоров’я. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 

годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин самостійної та 

індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


