
Анотація навчальної дисципліни вільного вибору аспіранта. Перелік 2 

 

Студії з прикладної соціальної психології (Studies in Applied Social Psychology) 
 
Анотація. Дисципліна «Студії з прикладної соціальної психології» належить до переліку 2 дисциплін 
вільного вибору аспіранта/ад'юнкта. Вона забезпечує розвиток професійної компетентності аспірантів 
в сфері прикладної соціальної психології, набуття аспірантами необхідних знань про специфіку та 
методологію прикладних досліджень, вмінь та навичок практичного використання сучасних методів та 
технологій в практичній діяльності соціального психолога, формування у аспірантів уміння самостійно 
здійснювати аналіз складних соціально-психологічних явищ та процесів, реалізовувати проекти в 
сфері прикладної  соціальної психології.  
Кількість кредитів: 4 
Викладачі: Соснюк Олег Петрович, к.психол.н., доцент, доцент кафедри соціальної психології. 
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення аспірантів із особливостями та основними проблемами 
використання дослідницьких технологій в прикладній соціальній психології, методологією прикладних 
досліджень, сучасними підходами та методами досліджень, а також з особливостями застосування 
цих методів в прикладних дослідженнях, розвиток у аспірантів професійного мислення та засвоєння 
ними основних понять, принципів та положень, методів та технологій, необхідних психологу для 
практичної роботи в сфері соціальної психології. 
Попередні вимоги: 
Аспірант повинен знати: сучасні напрями прикладних соціально-психологічних досліджень; етичні 
принципи проведення прикладних соціально-психологічних досліджень; методологію, технології та 
методи прикладних досліджень; головні підходи до аналізу дослідницької інформації, методи обробки 
та інтерпретації результатів досліджень; принципи організації, підготовки та проведення прикладних 
соціально-психологічних досліджень.  
Аспірант повинен вміти: збирати, аналізувати та пояснювати дослідницьку інформацію; адекватно 
застосовувати кількісні та якісні методи досліджень; розробляти дослідницьку документацію та дизайн 
прикладного дослідження; розробляти інструментарій для кількісних та якісних досліджень; 
використовувати базові та спеціальні методи, техніки та процедури в прикладних соціально-
психологічних  дослідженнях; аналізувати,  інтерпретувати та презентувати результати досліджень; 
організовувати,  підготовлювати та проводити прикладні дослідження, використовувати набуті знання, 
вміння та навички у практичній діяльності соціального психолога.  
Змістові модулі:  

 Сучасні напрями практичної роботи соціального психолога 

 Етичні проблеми  в практичній діяльності  соціального психолога 

 Провідні напрями прикладних соціально-психологічних досліджень 

 Планування та організація прикладних досліджень  

 Стратегії прикладних соціально-психологічних досліджень  

 Сучасні технології та методи прикладних соціально-психологічних досліджень 

 Особливості використання ігрових технологій в практичній діяльності соціального психолога 

 Інтернет-орієнтовані соціально-психологічні дослідження  

 Сучасні технології презентації результатів прикладних досліджень  
Мова викладання: українська 
Форма контролю: іспит 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.06 читається на другому році навчання 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 
год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 год. самостійної роботи. 


