
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Соціальна психологія та конфліктологія

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 
лекцій 18 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 0 год., 
форма контролю залік. 

1. Перелік тем дисципліни.

Змістовий модуль 1. Соціальні групи як об’єкт соціально-психологічного аналізу
Тема 1. Соціальна психологія як наука. 
Тема 2. Соціальні групи як об’єкт соціально-психологічного аналізу). 

Змістовий модуль 2. Особистість та спілкування в соціальній психології
Тема 3. Особистість як предмет соціальної психології. 
Тема 4. Спілкування як соціально-психологічний феномен. 

Змістовий модуль 3. Конфліктологія
Тема 5. Конфлікт як соціальний феномен. Прогнозування розвитку конфліктів. Розв’язання
конфліктів. 
Тема 6. Управління конфліктами.

2. Вимоги до попередньо набутих компетентностей (за потребою).

3. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної 
дисципліни

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Здатність планувати та управляти часом.
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 Здатність бути критичним і самокритичним.
 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 Здатність працювати в команді.
 Здатність до міжособистісної взаємодії.
 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
 Здатність здійснювати безпечну діяльність.
 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 

цінності    громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності 
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні;

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 



предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

4. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування 
даної дисципліни.

 Володіти знаннями та навичками  аналізу практичних ситуацій у сфері соціальної 
взаємодії, та ефективного вирішення проблем комунікації.

 Вміти критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми 
на інноваційній основі;

 Усвідомлювати необхідність комплексного підходу до вивчення людини і важливість 
вивчення її соціально-психологічних особливостей;

 Усвідомлювати необхідність розвитку практичних умінь вивчення особливостей 
взаємозв’язку особистості і суспільства, соціально-психологічних особливостей 
особистості, закономірностей соціального розвитку особистості, становлення і 
функціонування великих та малих соціальних груп.

 Вміти застосовувати методи дослідження соціальних установок, ціннісних орієнтацій 
окремих соціальних груп;

 Вміти вирішувати проблеми, що виникають у професійній практиці, прикладних 
сферах (реклама, управління персоналом, менеджмент, маркетинг, тощо). 

 Вміти виявляти механізми та причини соціальних конфліктів, визначати динаміку 
розвитку конфлікту з метою подальшого його розв’язання.

 Вміти використовувати технології ефективного спілкування та раціональної 
поведінки в конфлікті, обирати адекватні стилі поведінки у конфліктній ситуації.

 Вміти визначати зони дефіциту власної соціальної поведінки; 
 Вміти корегувати міжособистісну взаємодію та спілкування з метою саморозвитку і 

підвищення рівня соціальної адаптації; 
  Вміти використовувати свою світоглядну та громадянську позицію у вирішення 

професійних задач;

5. Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії
6. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання):

Коробкіна Т.В., професор, д. філос. н., доц., Омельченко В.В., доцент, канд. соц. н., 
доц.
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