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соціологія і психологія

Височанська Тетяна Миколаївна
старший викладач кафедри суспільних наук і мовної підготовки

перший і другий Вт місяця з 17:00 до 18:00

третій і четвертий Вт місяця з 17:00 до 18:00

+38 066 022 3375

TetianaVysochanska@ieu.edu.ua



 1  Коротка анотація дисципліни

Кредити ECTS 5  

 2  Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни 3  

Результати навчання 4  

МІЖНАРОДНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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Предметом вивчення навчальної дисципліни "соціологія і психологія" є суспільство, соціаль-
ні спільноти і особистість. Допомагає визначити рушійні сили свого розвитку, закони пове-
дінки, причини і спонуки вчинкових актів, сенс свого існування і своє призначення у світі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 
90 годин 3 кредити ЄКТС

Головною умовою вивчення дисципліни "соціологія і психологія" є продукування 
знань, які можуть бути застосовані при вирішенні проблем у професійній діяльності 
так і у повсякденному житті. Розуміння функціонування суспільства і соціальних 
відносин.

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія і психологія» є ознайомлен-
ня студентів про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного 
життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонен-
тів. Формування знань про психологічні закономірності і механізми виникнення, 
функціонування і розвитку психіки. Пробудити у молодої людини прагнення до 
напруженої духовної праці.

Після опанування дисципліни студент повинен знати:
• формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних 

явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах 
суспільного життя та повсякденності;

• розвиток умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано пояснювати психоло-
гічні факти, ті або інші прояви особистості людини;

• вміти практично використовувати дані знання та вміння у практиці спілкування і 
вирішенні своїх життєвих завдань і рішень.



Найменування тем

Вид занять / год

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота

Структура дисципліни 6  

МІЖНАРОДНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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Тема 1. Соціологія як наука. Теорія і 
практика соціологічних досліджень.
Тема 2. Історія розвитку соціології. 
Тема 3. Суспільство як соціальна 
система. 
Тема 4. Соціальна структура 
суспільства і соціальна стратифікація. 
Тема 5. Особистість в системі соціаль-
них зв’язків. Соціалізація особистості
Тема 6. Соціальні конфлікти і шляхи їх 
вирішення. 
Тема 7. Соціологія культури, освіти та 
релігії
Тема 8. Теоретико-методологічні 
основи психології як науки
Тема 9. Прикладна психологія.  
Емоційно-вольова сфера людини.
Тема 10.  Людина у навчанні. 
Пізнавальні психічні процеси. Форми 
переживання емоцій та почуттів.
Тема 11.  Особистість у діяльності і 
спілкуванні. Спрямованість особистості.
Тема 12. Людина у розвитку. 
Особистість як суб’єкт і об’єкт 
навчання, виховання та самотворення.
Загальна кількість годин 
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
24

2

1

1

1

1

1
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16
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4

3

6

4

4

4

4

6
50



Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік обов’язкових завдань 7  

МІЖНАРОДНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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• Соціологія як наука. Теорія і практи-
ка соціологічних досліджень.
• Історія розвитку соціології. 
• Суспільство як соціальна система. 
• Соціальна структура 
суспільства і соціальна стратифікація. 
• Особистість в системі соціальних 
зв’язків. Соціалізація особистості
• Соціальні конфлікти і шляхи їх вирі-
шення. 
• Соціологія культури, освіти та релігії
• Теоретико-методологічні основи 
психології як науки
• Прикладна психологія.  
Емоційно-вольова сфера людини.
• Людина у навчанні. 
Пізнавальні психічні процеси. Форми 
переживання емоцій та почуттів.
• Особистість у діяльності і спілкуван-
ні. Спрямованість особистості.
• Людина у розвитку. 
Особистість як суб’єкт і об’єкт 
навчання, виховання та самотворення.

за розкладом
за розкладом
за розкладом

за розкладом

за розкладом

за розкладом
за розкладом

за розкладом

за розкладом

за розкладом

за розкладом

за розкладом



Вибіркові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік вибіркових завдань 8  
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
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Доповідь на семінарі (обсяг до 5-8 
сторінок)
Написання есе  обсяг 1-2 сторінки у 
формі коротких тез, за якими 
слідують аргументи)
Робота з першоджерелами

за розкладом

за розкладом
протягом семестру

Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли: 
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Термін 
викладання

9  Ознаки дисципліни

1 семестр  1 2 загальної
підготовки

10  Технічне й програмне забезпечення /обладнання

• платформа гугл-клас
• е-бібліотека
• електронні джерела вітчизняної і зарубіжної літератури
• презентації конспекту лекцій
• методички та підручники



 12 Політика дисципліни

11  Система оцінювання та вимоги

Загальна система 
оцінювання дисципліни

Вимоги до письмової 
роботи (за наявності),  
лабораторних/практичних 
занять/семінарських тощо

Умови допуску до 
підсумкового контролю

МІЖНАРОДНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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• "відмінно" А
• "добре" В
• "добре" С
• "задовільно" D
• "задовільно" Е

За формою есе: може бути подане як міркування на 
задану тему.
 Структура філософського есе: думка автора виклада-
ється у формі коротких тез, за якими слідують аргумен-

ти. Есе повинно містити 2-3 сторінки, заголовок, ключовий фрагмент, у якому описа-
ний предмет дискусії, основну тезу, аргументи, оціночні судження, висновки, бути 
змістовним та цілісним за композиційною будовою. Головний критерій – самостій-
ніть виконання, відповідність нормам академічної доброчесності.

Набрати мінімальну кількість балів, які нараховуються 
за усні доповіді на семінарських заняттях, написані есе, 
присутність на лекційних заняттях.
Оцінки оприлюднюються наприкінці кожного заняття 

Письмові завдання – через електронний журнал.

Ознайомлення і долучення до української і світової соціології і психології, курс 
передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкри-
тим до конструктивної. критики. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 
виконані у встановлений термін. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання.



 13  Політика щодо пропусків занять

 14  Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну

 15  Політика дотримання академічної доброчесності

 16 Рекомендовані джерела інформації

МІЖНАРОДНИЙ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
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Відповідно до Процедури відпрацювань пропущених занять та графіку відпрацю-
вань. 
За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватися в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та 
презентувати виконані завдання під час консультації

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 
балів). Перескладання контрольних робіт відбувається із дозволу директорату за 
наявості поважних причин. 

Написання есе передбачає критичний аналіз обраної теми, власну аргументацію і 
власні висновки. Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 
доброчесності. Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 
педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 
університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia)

Підручники та навчальні посібники по соціології і психології. 
Основна та додаткова рекомендована література по курсу. 
Методичні рекомендації по курсу. 
Статті та інтернет ресурси
Першоджерела:
http://psylib.kiev.ua/ 



 17 Поради з успішного навчання на курсі

МІЖНАРОДНИЙ
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http://socia.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Phd/2011_14/index.html

Готувати усні доповіді на семінарських заняттях, писати есе (можна додаткові), пра-
цювати з першоджерелами, орієнтуватися в особливостях соціальних відносин, 
структури та розвитку, визначати мотиви дій людей.
Взагалі цікавитися питаннями даного предмету.

Бажаю успіху!


