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19.00.05 - соціальна психологія; 

психологія соціальної роботи

І. Формула спеціальності
Галузь  науки,  яка вивчає психологічні  закономірності  поведінки та діяльності 
особистості  у  соціальному  середовищі;  етапи  її  соціалізації  та  формування 
соціальних особливостей і якостей як суб'єкта соціальних стосунків і відносин; 
умови  та  механізми  виникнення  відхилень  у  процесі  розвитку  особистості; 
психологічні  закономірності  формування  спільнот  та  соціально-  психологічні 
механізми регуляції їх життєдіяльності, розвитку та функціонування; соціально- 
психологічні технології підтримки та допомоги індивідам, групам та спільнотам у 
кризових станах; психологію масових процесів, явищ та стихійних впливів.

IІ. Напрями досліджень.

1.Теорія  і  методологія  соціальної  психології  та  психологічних  досліджень  в 
галузі соціальної роботи:
•історія соціально-психологічних ідей і теорій соціальної психології;
•історія психологічних теорій соціальної роботи;
•напрямки  розвитку  сучасної  світової  соціальної  психології  та  її 

міждисциплінарні зв'язки;
•методологія і методи соціально-психологічних досліджень та психологічних 

досліджень із соціальної роботи;
•теоретичні засади розробки формуючих соціально-психологічних технологій 

та технологій соціальної роботи.
2.Соціальне середовище та особистість:

•психологічні проблеми соціальної діяльності особистості;
•соціально-психологічні особливості соціальної роботи з особистістю, групою 

та у спільнотах;
•мотивація соціальної поведінки та асоціальної поведінки особистості;
•природні чинники в регуляції соціальної поведінки особистості;
•формування соціогенних потреб особистості;
•соціально-психологічні  проблеми  соціалізації  і  формування  досвіду 

особистості;
•соціально-психологічні дослідження девіантної та адиктивної поведінки;
•психологічні засади соціальної профілактики відхилень у поведінці та 

узалежнених форм поведінки;
•соціально-психологічні аспекти допомоги людям з особливими потребами;
•соціально-психологічні дослідження когнітивної, емотивної та волітивної 

активності людини;
•соціально-психологічні  проблеми  екологічно  орієнтованої  поведінки  і 

діяльності людини;
•саморегуляція соціальної поведінки особистості  (структура, механізм, рівні 

розвитку);

3. Психологія спілкування, взаємодії та міжособистісних стосунків:
•соціально-психологічні проблеми в дослідженні семіотичних та семантичних 

аспектів комунікативних процесів;
•спілкування як психологічний механізм формування суспільного досвіду;
•масові інформаційні процеси, їх функції, психологічні складові ефективності;
•психологічні функції та складові соціально-психологічної взаємодії;
•боротьба як різновид соціально-психологічної взаємодії; інші види 

соціально- психологічної взаємодії;



•соціально-психологічні проблеми вимушеного спілкування;
•взаємодія і формування суспільного сумісного досвіду;
•соціально-психологічні проблеми соціальної перцепції, взаємооцінювання 

та взаєморозуміння;
•функції та форми соціально-психологічного впливу; взаємовпливу та 

взаємозв'язку;
•феномени і процеси міжособистісних стосунків, взаємин, взаємовідношень;
•психологічні функції та складові взаємодії соціального працівника з клієнтом;
•психологічні функції та форми впливу соціального працівника.

4. Соціально-психологічні дослідження груп, колективів, спільностей:
•соціально-психологічні процеси формування та розвитку груп, 

особливості групової динаміки (фази, стани, феномени);
•рольова поведінка особистості в групі;
•механізми нормативної регуляції групової поведінки;
•психологічний клімат, прийняття групового рішення, ефекти групового 

тиску, згуртованості, референтності, тощо;
•колективотворчі процеси в групах, формування групових цілей та групової 

спрямованості;
•психологічні дослідження групової свідомості; формування групового 

досвіду;
•взаємодія та формування суспільного сумісного досвіду;
•соціально-психологічні засади організації та управління в групах;
•психологія впливу і влади як механізми регуляції групової поведінки;
•психологічні процеси в життєдіяльності великих соціальних груп 

(спільностей);
•організації як соціальні інститути; психологічні складові в регуляції їх 

життєдіяльності;
•психологічні особливості національних та етнічних спільнот;
•психологічні процеси та явища в функціонуванні масових спільних рухів.

5. Масові комунікації та масові соціальні процеси:
•масовидні форми позаколективної поведінки;
•психологія натовпу;
•психологія стихійної поведінки (паніка, посткатастрофа, тощо);
•стихійні комунікативні процеси;
•психологія релігії та віри.

6. Галузі прикладної соціальної психології:
•соціально-психологічні дослідження в сферах політики, права, праці, 

охорони здоров'я, культури, освіти, спорту та ін.;
•соціальна психологія соціотехнічних систем та техногенне небезпечних видів 

діяльності;
•соціальна психологія економіки та ринкових відносин;
•соціальна психологія в сферах реклами та маркетингових розробок;
•соціальна психологія пенітенціарних установ;
•соціальна психологія та соціальна робота;
•методологія та методи соціально-психологічних експериментів, 

моделювання, багатомірної статистики, кваліметрії в соціальних 
дослідженнях та прогнозах;

•здійснення соціально-психологічної експертизи соціальноорієнтованих 
проектів;

•розробка медіаторних технологій (підготовка, організація та проведення 
переговорів, конфліктологічні консультації, вирішення завдань 



паблікрілейшинз тощо);
•розробка технологій тренінгів, фокус-груп, мислетворчих та організаційно-

діяльностних ігор, інноваційних заходів;
•соціально-психологічна підготовка до управлінської діяльності, 

формування управлінських команд;
•соціально-психологічні технології підготовки фахівців до професійної 

діяльності в системі "людина - людина" та масових комунікативних 
процесів.

III. Галузі наук, за якими присуджуються наукові ступені:
психологічні науки
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