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ПЕРЕДМОВА
Навчальний посібник «Хрестоматія з соціальної психології»
забезпечує системний підхід до вивчення дисциплін соціальнопсихологічного циклу і містить фрагменти наукових праць
провідних учених у галузі соціальної психології. Структура
побудови хрестоматії за змістом розподілена за трьома модулями
та параграфами, що відповідає навчальній програмі та структурі
базових навчальних підручників і посібників з дисципліни
«Соціальна психологія». Це сприяє логічному та системному
розумінню і засвоєнню теоретичних знань та виробленню
практичних умінь і навичок, формуванню відповідних
професійних компетентностей у майбутніх фахівців соціальнопсихологічної сфери.
У першому розділі хрестоматії висвітлено матеріали, що
сприяють усвідомленню студентами важливості вивчення
соціальної
психології,
методів
дослідження
соціальнопсихологічної реальності, а також особливостей становлення цієї
науки за кордоном та на теренах України.
У другому розділі розглядаються проблеми міжособистісної
взаємодії та психології спілкування, зокрема: питання соціальнопсихологічного впливу, перцепції та нарративу; сутність
конфлікту, його види та функції і можливості розвʼязання;
проблематика великих і малих груп та різних форм і
особливостей міжгрупової взаємодії.
Третій розділ присвячено проблемі розвитку та соціалізації
особистості
з
точки
зору
особливостей
міжетнічної,
міжрелігійної, гендерної взаємодії у великих і малих групах,
духовним контекстам суспільного та індивідуального розвитку.
Використання хрестоматії у процесі професійної підготовки
фахівців соціально-психологічної сфери, зокрема психологів,
допоможе студентам поглибити і розширити свої знання, уміння
і навички та сприятиме розвитку в них професійного мислення і
спеціальних компетентностей.
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