
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Психологія соціального впливу» 

 

 Загальний опис дисципліни. 

Програма та тематичний план дисципліни спрямовані на глибоке та 

ґрунтовне оволодіння студентами знаннями із курсу «Психологія соціального 

впливу», а також на процес формування умінь, навичок й норм та їх 

застосування у суспільному житті. 

Проблематика соціально-психологічного впливу і сьогодні залишається 

важливою сферою не лише наукових, а й  практичних інтересів особистості 

соціального працівника. Це пов’язано з тим, що зазначене явище спрямоване на 

розкриття структури, механізмів, принципів, класів, способів, методів, технік 

управління психодуховними станами. Фундаментальне розуміння проблеми 

соціального впливу дасть змогу кожному спеціалісту розв’язати питання щодо 

професійного пізнання соціально-психологічної реальності у поєднанні із його 

власним життєвим досвідом. 

Предметом вивчення цього навчального курсу є соціальний вплив як 

основа розвивальної освітньої взаємодії між викладачем та студентами. 

Відповідно до загальнометодологічного погляду на природу цього соціального 

феномена є підстави стверджувати, що ця проблема відіграє роль «стрижневої», 

«результативної» у психології й обґрунтовується як системоутворювальна кате-

горія, що окреслює цільову перспективу (пошуки законів управління 

психічними явищами), прикладний потенціал і світоглядний підхід сучасної 

науки, пов’язаний із дієвістю відкритих закономірностей для вдосконалення 

соціальної практики спеціалістів. Конкретний рівень методологічного 

узагальнення повинен показати, що саме категорія соціального впливу 

становить головне поняття прикладної методології, що досі повно відсутня у 

вітчизняній науці. Адже функція останньої – поєднати теоретичну і практичну 

гілки психології, тобто науковий підхід і безпосередню життєактивність, 

тотальну вітальність задля її доречного керівництва. 

Метою дисципліни є підготовка висококомпетентного науковця-

психолога із світовим рівнем теоретико-соціально-психологічної грамотності, 

активної громадянської толерантної позиції як важливої складової його 

повсякденної практичної діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення курсу «Психологія соціального впливу» здобувачі 

третього(освітньо-наукового) рівня підготовки повинні: 

з н а т и  – соціально-психологічні теорії, методологію, методи та 

методики проведення маніпулятивних досліджень та досліджень із тематики 

впливу; загальнометодологічні, теоретичні і практичні погляди щодо природи 

цього соціального феномена; 

в м і т и  – застосовувати необхідні здобуті знання у практичній 

діяльності, а саме під час нормотворення і здійснення конкретних вчинкових 

дій; набувати навичок міжособистісної чи міжгрупової професійної взаємодії з 

оточенням, а також психологічного захисту від негативного стороннього 

впливу і розв’язання соціальних конфліктів; 



ц і н у в а т и – особистий досвід кожної людини, поширення духовних 

ідеалів  у людському часопросторі. 

 Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними методологічними і прикладними питаннями соціального впливу, 

концепціями соціально-психологічного діяння у зарубіжному та вітчизняному 

досвіді.  

 Завдання проведення лекцій полягає у:  
–  ознайомити аспірантів із теоретико-методологічними питаннями  

соціального впливу, зосереджуючи головну увагу на необхідність і можливість 

їх використання у практичній професійній діяльності;  

–   сформувати у них цілісну систему теоретичних знань і практичних умінь  

з дисципліни «Психологія соціального впливу»; 

 – обґрунтувати актуальність та доцільність вивчення соціального впливу 

як навчальної дисципліни, що покликана сприяти повноцінному розкриттю 

психодуховний можливостей кожного в його індивідуальній своєрідності. 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити в 

аспірантів соціально-психологічні уміння і навички налагоджувати ефективну 

особисту взаємодію з довкіллям, здійснювати ґрунтовний аналіз конфліктних 

проблем й знаходити гуманні розв’язки-виходи із них.  

Завдання проведення практичних занять:  

–  глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, що отримані на лекціях;  

–  зацікавити аспірантів змістом предмета та процесом його оволодіння у  

паритетній співпраці із викладачем;  

        – домогтися полімотиваційності у набутті студентами знань, умінь, норм, 

цінностей, а відтак у збагаченні їхньої професійної компетентності;  

        – налаштувати майбутніх спеціалістів на гуманні взаємини з оточенням, 

їхню самореалізацію, розв’язання соціальних конфліктів, а також сприяти 

розвитку їх як повноцінних особистостей та індивідуальностей. 
 


