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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, спеціальність, 
ступінь вищої освіти

Характеристика 
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Кількість кредитів -  5
Галузь знань:

24 «Сфера обслуговування» Обов’язкова

Загальна кількість годин - 150
Спеціальність:
242 «Туризм»

Курс Семестр

Змістових модулів -  2
1-й 1 -й

Вид занять Кількість
годин

Тижневе навантаження: 
Аудиторних занять -  6 год. 
самостійна робота студента -  
5,6 год.

Ступінь вищої освіти 
«Бакалавр»

Лекції 22 год.

Лабораторні
заняття —

Практичні
заняття 44 год.

Семінарські
заняття —

Самостійна
робота 84 год.

Форма контролю: 
диференційований залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є формування систематизованого комплексу знань 
про соціальну психологію як одного з напрямів психологічної науки, яка 
вивчає закономірності спілкування та сумісної діяльності людей, залучених у 
різні соціальні групи, а також характеристики самих груп; закономірності 
соціальної поведінки людей і цілих груп, методи емпіричного дослідження 
цієї поведінки і набір ефективних засобів і технологій соціального впливу на 
таку поведінку. Формування уявлення про теоретичні основи та 
закономірності функціонування конфліктологічної науки, вивчення її 
специфіки; розкриття принципів пізнання конфліктів, причин виникнення, 
етапів протікання і визначення способів їх завершення; набуття знань у 
дослідженні конфліктів у різних сферах життєдіяльності людей; вміння 
формувати механізми та технології їх врегулювання та розв’язання і 
своєчасного попередження; здатність прогнозувати розвиток соціальних 
конфліктів.

Завданням дисципліни є сприяти формуванню систематизованого 
комплексу знань та практичних навичок:
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-Розширення професійної ерудиції, кругозору, вироблення наукового 
світогляду.

-Формувати знання про закономірності і механізми виникнення, 
функціонування і прояву соціально-психологічної реальності, що складається 
в процесі особистісних взаємодій.

- Формувати техніки спілкування в соціальній сфері.
-Формувати вміння аналізувати групові процеси й міжособистісні 

відносини.
- Формувати сучасні наукові уявлення про природу, функції, структуру 

та динаміку конфліктів.
-Формувати розуміння ролі й місця конфліктології в системі 

професійної підготовки фахівця.
-Ознайомленню з теоретичними розробками й практичними методами, 

практикою використання положень конфліктології в управлінській
діяльності.

-Формувати вміння виявляти причини виникнення конфліктів, 
визначати ознаки їх прояву, спрямованість і межі поширення.

-Засвоїти моделі поведінки у конфлікті, правила організації 
безконфліктної взаємодії, врегулювання та розв’язання конфліктів.

-Опанувати психологічні прийоми виходу з конфліктних ситуацій.
-Здійснювати планування та психологічну корекцію соціальних взаємин 

різноманітних трудових колективах. Прогнозувати та впливати
психологічними методами на поведінку суб’єктів соціально-економічних 
взаємин.

Вивчення курсу «Психологія сприйняття та переробки інформації» передбачає 

повне, часткове або опосередковане формування відповідних компетентностей: 

Загальні (ЗК):
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК6. Здатність працювати в команді.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.

ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

Спеціальні (фахові) (ФК):

ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. 

ФКЗ. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки.

Результати навчання (РН):



PHI. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 

соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

РН12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і 

місцевого самоврядування.
РН14.Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна сфера особистості.
Тема 1. Специфіка та структура спілкування як соціально-психологічного 

процесу. Спілкування як обмін інформацією (комунікація).
Суспільні та міжособистісні відношення. Місце і природа міжособистісних 

відносин. Структура спілкування. Специфіка обміну інформацією між людьми. Засоби 

комунікації.

Тема 2. Репрезентативні системи відображення та їх роль в комунікації.
Репрезентативні системи та їх індикатори. Міміка та її прояви. Прикладні аспекти 

невербальної комунікації.
Тема 3. Спілкування як розуміння і сприйняття людьми одне одного 

(соціальна перцепція).
Поняття соціальної перцепції. Механізми міжособистісного сприймання. Ефекти 

міжособистісного сприймання. Точність міжособистісної перцепції. Міжособистісна 

атракція.

Тема 4. Психологія великих соціальних груп.
Класифікація соціальних груп. Структура психології великих організованих груп. 

Соціальні класи та прошарки. Етнічні групи. Тендерні та вікові групи. Характеристика і 

типи стихійних груп. Соціальні рухи.

Тема 5. Психологія малих соціальних груп.
Визначення і межі, класифікація малих груп. Групові структури. Загальна 

характеристика динамічних процесів і утворення малої соціальної групи. Групова 

згуртованість. Ефективність групової діяльності. Групова динаміка і груповий розвиток. 

Стадії розвитку групи.

Тема 6. Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.
Специфіка соціально-психологічної проблематики особистості. Поняття 

соціалізації. Зміст процесу соціалізації. Стадії процесу соціалізації. Інститути соціалізації. 

Соціально-психологічні якості особистості.

Змістовий модуль 2. Загальна теорія та психологія конфлікту
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Тема 7. Поняття про конфлікт. Рівні проявів і типологія конфліктів.

Поняття про конфлікт. Проблема визначення конфлікту. Порівняння терміну 

конфлікт із іншими на позначення зіткнення (суперництво, конкуренція, криза). Проблема 

класифікації в конфліктології. Основні види класифікації конфліктів. Психологічна 

характеристика різних типів конфліктів. Межі конфлікту.

Тема 8. Аналіз структурних елементів конфлікту.
Об’єктивні елементи конфлікту. Психологічні складові конфлікту. Особливості 

сприймання конфліктної ситуації.

Тема 9. Динаміка конфліктів.
Механізми виникнення конфліктів. Поняття про ескалацію конфлікту. Типи 

конфліктогенів. Блокування конфліктогенів. Динаміка міжособистісних конфліктів. 

Латентна фаза конфлікту і інцидент. Відкриті фази конфлікту, його кульмінація. Фінал і 

вихід з конфлікту.

Тема 10. Особистість і конфлікт.
Підходи до розуміння внутрішньоособистісного (інтраособистісного) конфлікту. 

Особливості і види внутрішніх конфліктів особистості. Мотиваційний конфлікт. 

Когнітивний конфлікт. Рольовий конфлікт. Психоаналітичні теорії внутрішніх конфліктів. 

Генезис внутрішньоособистісного конфлікту. Наслідки внутрішньоособистісного 

конфлікту. Психологічні умови попередження і способи подолання внутрішніх 

конфліктів.
Тема 11. Соціально-психологічні конфлікти в організаційно-управлінській

сфері.
Класифікація конфліктів в організації. Наслідки конфліктів в організації. Негативний 

вплив нерозв’язаних конфліктів. Психологічні типи конфліктів. Управлінсько- 

комунікативна некомпетентність керівника як джерело конфлікту. Важкий працівник. 

Інноваційні конфлікти. Інновація як об’єкт конфлікту. Особливості міжособистісних 

конфліктів. Регулювання інноваційних конфліктів. Трудові конфлікти.

4. Структура навчальної дисципліни

Н о м е р Тема заняття або завдання на самостійну 
роботу

Кількість
Вид занять годин балів

Т И Ж Н Я лк. п р . СРС

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна сфера особистості.
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Лекція 1
Специфіка та структура спілкування як 
соціально-психологічного процесу. 
Спілкування як обмін інформацією

2 . . .

1

Практичне 
заняття 1

Місце спілкування у житті суспільства. 
Спілкування як обмін інформацією 
(комунікативний бік спілкування).

2 2

Практичне 
заняття 2

Засоби соціально-психологічного впливу 
в процесі спілкування.

2 2

Самостійна 
робота 1

Соціально-психологічна специфіка 
спілкування.

5,6 2

Лекція 2 Репрезентативні системи відображення та 
їх роль у комунікації.

2 —

2
Практичне 
заняття 3 Невербальна комунікація. 2 2

Практичне 
заняття 4 НЛП-технології. 2 2

Самостійна
робота 2 Невербальна комунікація. 5,6 2

Лекція 3
Спілкування як розуміння і сприйняття 
людьми одне одного (соціальна 
перцепція).

2 . . .

О3

Практичне 
заняття 5

Механізми та соціально-психологічні 
ефекти сприйняття у процесі спілкування.

2 2

Практичне 
заняття 6

Спілкування як взаємодія. Інтерактивна 
складова спілкування.

2 2

Самостійна 
робота 3 Каузальна атрибуція. 5.6 2

Лекція 4 Психологія великих соціальних груп. 2 . . .

4

Практичне 
заняття 7 Психологія великих соціальних груп. 2 о3

Практичне 
заняття 8

Поняття та форми масової поведінки. 2 о
0

Самостійна 
робота 4

Психологічна характеристика діяльності 
та активності людини.

5,6 2

Лекція 5 Психологія малих соціальних груп. 2 —

5 Практичне 
заняття 9 Психологія малих соціальних груп. 2 3

Практичне 
заняття 10 Група, колектив і команда в організації. 2 о0
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Самостійна 
робота 5

Поняття та класифікація соціальних груп. 5.6 1

Лекція 6 Соціально-психологічні проблеми 
соціалізації особистості.

2 —

6
Практичне 
заняття 11

Соціально-психологічні проблеми 
соціалізації особистості.

2 0

Практичне 
заняття 12

Психолого-педагогічне вивчення 
особистості студента.

2 о
3

Самостійна
робота 6

Особистість як суб’єкт і об’єкт навчання, 
виховання і самотворення.

5,6 1

7-8
Самостійна

робота
Підготовка до ПМК 1 11,2 —

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий 
модуль 1

10

Всього за змістовий модуль 1 12 24 44,8 50

Змістовий модуль 2. Загальна теорія та психологія конфлікту

Лекція 7 Поняття про конфлікт. Рівні проявів і 
типологія конфліктів.

2 —

9

Практичне 
заняття 13

Передумови формування 
конфліктологічної думки. Конфліктологія 
-  інтегративна галузь наукових знань про 
конфлікти.

2 о0

Практичне 
заняття 14

Рівні проявів і типологія конфліктів. 
Фактори і причини виникнення 
конфліктів.

2 о0

Самостійна 
робота 8

історія виникнення конфліктології та 
еволюція поглядів.

5,6 2

Лекція 8 Аналіз структурних елементів конфлікту. 2 —

10 Практичне 
заняття 15 Аналіз структурних елементів конфлікту. 2 3

Практичне 
заняття 16 Суб’єктивні елементи конфлікту. 2 о0
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Самостійна 
робота 10 Вступ до конфліктології 5,6 2

Лекція 9 Динаміка конфлікту. 2 —

11

Практичне 
заняття 17 Динаміка конфліктів 2 о3

Практичне 
заняття 18

Методи дослідження конфліктів та 
конфліктної поведінки їх учасників.

2 о

Самостійна 
робота 11 Методи конфліктології 5,6 2

Лекція 10 Особистість і конфлікт. 2 —

12

Практичне 
заняття 19

Особистість і конфлікт. Конфлікти у 
міжособистісних відношеннях.

2 оО
Практичне 
заняття 20 Стрес і конфлікт. 2 оО
Самостійна 
робота 12

Характеристика конфлікту як соціального 
явища

5,6 2

Лекція 11 Соціально-психологічні конфлікти в 
організаційно-управлінській сфері.

2 —

13

Практичне 
заняття 21

Соціально-психологічні конфлікти в 
організаціях.

2 о3
Практичне 
заняття 22

Технологія прогнозування, запобігання та 
профілактики конфліктів. Конструктивне 
вирішення конфліктів.

2 оО
Самостійна 
робота 13 Теорії механізмів виникнення конфліктів 5,6 2

14-15

Самостійна
робота

Підготовка до ПМК 2 11,2 —

ПМК2 Підсумковий контроль за змістовий 
модуль 2

10

Всього за змістовий модуль 2 10 20 39,2 50
Всього з навчальної дисципліни 22 44 84 100
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5. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний контроль

ПМІС- 1
3. Соціалізація особистості: соціально-психологічний аналіз.

4. Зміст процесу соціалізації. Інститути соціалізації.

5. Поняття соціалізації. Стадії процесу соціалізації.

6. Теорія особистості А. Маслоу.

7. Поняття та форми масової поведінки.

8. Натовп. Пояснення поведінки натовпу.

9. Теорії натовпу.

10. Місце і природа міжособистісних відносин.

11. Спілкування як предмет соціально-психологічного аналізу.

12. Спілкування як перцептивний процес.

13. Спілкування як комунікативний процес.

14. Спілкування як інтерактивний процес.

15. Соціально-психологічні механізми сприйняття в процесі спілкування.

16. Соціально-психологічні механізми впливу в процесі спілкування.

17. Соціально-психологічні ефекти спілкування.

18. Каузальна атрибуція.

19. Поняття та класифікація соціальних груп.

20. Визначення і межі, класифікація малих груп.

21. Динамічні процеси в малих групах. Конформна поведінка.

22. Психологічна теорія колективу.

ПМК- 2

21. Конфліктологія: наука і мистецтво.

22. Предмет і завдання конфліктології.

23. Зв’язок конфліктології з іншими науками.

24. Поняттєвий апарат конфліктології.

25. Сутність і структура конфлікту.

26. Моделі конфліктів.

27. Об’єктивні і суб’єктивні фактори конфлікту.

28. Межі поширення конфлікту.

29. Основні типи і види конфліктів.

30. Реалістичний та нереалістичний конфлікт.
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31. Внутрішньоособистісний, міжособистісний, міжгруповий конфлікт.

32. Типологізація конфліктів.

33. Типові причини виникнення конфліктів.
34. Конфліктна ситуація та інцидент як передумови виникнення конфлікту.

35. Ескалація конфлікту.

36. Стадії розвитку конфлікту.

37. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його 

учасників.

38. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.

39. Змістовий та структурний аналіз конфлікту.

40. Основні етапи аналізу конфлікту.

41. Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів.

42. Характеристики конфліктної поведінки.

43. Основні стратегії поведінки учасників конфлікту.

44. Стратегії управління конфліктом.

45. Тактики поведінки учасників конфлікту.

46. Стилі поведінки учасників конфлікту.

47. Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті.

48. Класифікація виробничих конфліктів.

49. Причини виникнення конфліктів в організації.

50. Професійне вигорання працівника.

51. Конфлікт між працівником і колективом.

52. Конфлікт між керівником і підлеглими.

53. Інноваційні конфлікти.

54. Правила розв’язання конфліктів.

55. Посередництво у врегулюванні конфліктів

6. Рекомендована література 

Основна
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