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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників 

Галузь знань, напрям підгото-

вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

      денна форма навчання 

Кількість кредитів 

3 

Галузь знань 

01 

«Освіта» 
(шифр і назва)  

Спеціальність  

017 

«Фізична культура і спорт» 

    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Вибіркова 

 

Рік підготовки: 

3-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   90 

6-й 

 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних -2 

самостійної робо-

ти 

студента - 3 

16 год 

Практичні, семінарські 

20 год 

Лабораторні 

             – 

Самостійна робота 

54 год 

Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної робо-

ти студента становить: 

     для денної форми навчання - 2:2,5 

 

 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни „ Соціальна психологія ” –  

засвоєння студентами закономірностей соціально-психологічних проявів 

людини в соціумі, у групах та колективах; вивчення спілкування у групі,  

сутність міжособистісної комунікації, розвиток особистості у відносно 

стійкій соціальній групі, сутність соціалізації, феномен групи зпогляду 

соціальноїсихології, поняття групи, групової динаміки, лідерства та со-

ціального статусу у группах, що є акуальними у спортивній діяльності. 

       У плані становлення наукового світогляду студентів програма пок-

ликана сприяти формуванню уявлень про групові психічну та соціальну 

діяльність людини, реципроктний зв'язкок групи та особистості, що є 

фундаментальними знаннями майбутніх фахівців у галузі фізичної куль-

тури та спорту, а також навчити грамотному сприйняттю соціальних 

явищ та поведінкових індивідуальних та групових паттернів, які харак-

теризують сучасну людину. 

  

        Завдання курсу: 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- вивчити основи групових процесів, проявів людини у спілкуванні; 

- вивчити особливості спілкування – вербальногота невербального; 

- вивчити структуру гмалої та великої групи і їх роль у формуванні осо-

бистості; ознайомитися з основними розділами соціальної психології; 

зрозуміти необхідність знань з цього предмету у професійній діяльності; 

- розглянути сучасні методи вичення соціально-психологічних явищ. 

Після вивчення дисципліни студент повинен З Н А Т И питання 

щодо:  

     • Глобальні проблеми соціальної психології;  

 Предмет, завдання, мету та основні етапи становлення соціальної 

психології; 



 Особливості та етапи розвитку групи; 

 Особливості прояву характеристик особистості у різних групах, їх 

прояви у житті тощо; 

 Психологічні основи ефективності процесу впливу групи на осо-

бистіст, та особистості на групу; 

 Соціально-психологічні аспекти  діяльності груп; 

 

Студент повинен В М І Т И:  

 визначати властивости особистості та групи, у які включена особ-

ситітсь; 

 складати  психологічну характеристику групи: 

 мотивувати группу до розвитку; 

 здійснювати регуляцію взаємодіїї групи та особистості; 

 досліджувати взаємини між членами групи; 

 вимірювати згуртованість  групи; 

 визначати структуру групи; 

 ефективно користуватися психологічними довідниками, норма-

тивними документами та іншою фаховою документацією. 

 

   Сформовані компетенції  

Соціально-особистісті:  

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно психологіч-

них та соціальних характеристик людини та групи; 

 здатність учитися; 

 креативність,здатність до системного мислення; 

 турбота про якість виконуваної роботи; 

 толерантність; 

 психологічна грамотність; 

 



Загальнонаукові: 

 базові знання в галузі соціальної психології; навички використання ме-

тодів вивчення характеристик різноманітних груп; 

 навички аналізу отриманих результатів; 

 уміння використовувати Internet-ресурси для пошуку інформації; 

 базові знання у галузі соціальної психології в  обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін; 

інструментальні: 

 здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; 

 навички роботи з комп’ютером; 

 використання інформаційних джерел; 

 дослідницькі навички. 

 психологічні:  

 знання принципів організації і функціонування різного типу соціальних 

груп та особливостей спілкування: 

 чинників, що визначають якість соціального розвитку особистості; 

 рівень впливу і потенційні фактори, які впливають на осціальний ста-

тус людини; 

 вміння правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки соціальних явищ та психологічних проблем,  

 вміння прогнозувати психологічні наслідки та особливості поведінки-

при взаємодіїї людини та групи; 

 оцінювати вікові особливості в контексті взаємодії між членами груп; 

 інтерес до пізнання соціально-психологічних знань; 

 переконання в необхідності щоденного  дотримання норм і правил пси-

хогігієни, потреби у творчому освоєнні психологічних знань, здійснен-

ня психологічних досліждень та ін 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

семестр Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

 Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

6 90 16 - 20 54 

 

 

 

 

4.Тематичний план дисципліни 
№ Назва розділу (модуля), 

теми (змістові модулі) 

Кількість годин 
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Модуль 1  ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І СТРУК-

ТУРА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

 2 - 4 10 

 СЗ, 

ПР,Р,Т 

МКР 

1 Предмет і об’єкт соціальної психології. 

Структура соціальної психології та її 

зв’язок з іншими науками. Методи 

соціальної психології 

. 

 1 - 2 5 
1-4, 6-

9 

практи-

чні ро-

боти 

  

2 Соціальна психологія особистості. 

 Особистість як предмет вивчення. 

 Соціальна установка особистості. 

«Я-концепція» як соціально-

психологічний феномен 

 Соціалізація особистості: механізми, умо-

ви, фази (стадії), адаптація 

 

 

 

 

 

 

 

 1  2 5   



Модуль 2  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 
 

 8  16 35   

3 Спілкування та його функції. 

 Спільнота, мова, мовлення  

Види міжособистісного спілкування 

  2  2 5 
1-4,  

8 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

4 Вербальне спілкування . 

Невербальне спілкування. 

Техніки і прийоми спілкування 
 2  2 10 

1-4, 6, 

9 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

5 Психологія міжособистісної 

взаємодії 

Міжособистісна взаємодія у сумісній дія-

льності 

Комунікативна сторона спілкування (об-

мін інформацією, зворотній зв’язок, 

бар’єри, вплив 

 

 2  2 10   

6 Перцептивна сторона спілкування (механі-

зми соціальної перцепції, формування 

першого враження,стереотипи 

 Інтерактивна сторона спілкування (стра-

тегії взаємодії, структура взаємодії, струк-

тура 

конфліктної взаємодії) 

 2  2 10   

Модуль 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

МАЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ГРУПИ 
 6  8 9   

7 Мала група та її основні характеристики 

Соціометрична структура малої групи 

Комунікативна структура малої групи 

Характеристика групових явищ (лідерство 

та керівництво, груповий тиск, міжособис-

тісне спілкування, 

згуртування 

Міжособистісні відносини в малій групі 

Характеристика міжгрупових відносин у 

соціальній психології 

Соціальна ідентичність і порівняння 

 3  4 5 
1-4, 6 

10 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 



Процеси міжгрупової інтеграції та 

Диференціації 

Міжгрупова ворожість 

8 Класифікація, структура, загальні ознаки 

та рівні 

розвитку великих соціальних груп 

 Психологічні явища у великих соціальних 

Групах 

Психологія натовпу 

Психологія чуток та паніки 

 3  4 4 
1-4, 6 

12,11 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання 

 

5. Теми лекційних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Предмет і об’єкт соціальної психології. Структура соціальної 

психології та її зв’язок з іншими науками. Методи соціальної 

психології 

. 

1 

2 Соціальна психологія особистості. 

 Особистість як предмет вивчення. 

 Соціальна установка особистості. 

«Я-концепція» як соціально-психологічний феномен 

 Соціалізація особистості: механізми, умови, фази (стадії), адап-

тація 

1 

3 Спілкування та його функції. 

 Спільнота, мова, мовлення  

Види міжособистісного спілкування 

 

2 

4 Вербальне спілкування . 

Невербальне спілкування. 

Техніки і прийоми спілкування 

2 

5 

 

Психологія міжособистісної 

взаємодії 

Міжособистісна взаємодія у сумісній діяльності 

Комунікативна сторона спілкування (обмін інформацією, зворо-

тній зв’язок, бар’єри, вплив) 

 

2 

 

6 Перцептивна сторона спілкування (механізми соціальної перце-

пції, формування першого враження,стереотипи 

 Інтерактивна сторона спілкування (стратегії взаємодії, структу-

ра взаємодії, структура конфліктної взаємодії) 

 

2 



7 Мала група та її основні характеристики 

Соціометрична структура малої групи 

Комунікативна структура малої групи 

Характеристика групових явищ (лідерство та керівництво, гру-

повий тиск, міжособистісне спілкування, згуртування 

Міжособистісні відносини в малій групі 

Характеристика міжгрупових відносин у соціальній психології 

Соціальна ідентичність і порівняння 

Процеси міжгрупової інтеграції та диференціації 

Міжгрупова ворожість 

3 

8 Класифікація, структура, загальні ознаки та рівні 

розвитку великих соціальних груп 

Психологічні явища у великих соціальних групах 

Психологія натовпу 

Психологія чуток та паніки 

3 

 Всього 16 
 

6. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачені 

Взаємо-

дія з 

людьми 

різного 

віку з 

ураху-

ванням 

вікових 

криз  

7.  Теми практичних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Методи соціальної психології 

 
2 

2 Соціалізація особистості: механізми, умови, фази (стадії), адап-

тація 
2 

3 Види міжособистісного спілкування 

 
2 

4 Невербальне спілкування. 

Техніки і прийоми спілкування  

2 

 

5 

 

Комунікативна сторона спілкування (обмін інформацією, зворо-

тній зв’язок, бар’єри, вплив) 
2 



6 Інтерактивна сторона спілкування (стратегії взаємодії, структу-

ра взаємодії, структура конфліктної взаємодії) 
2 

7 Соціальна ідентичність і порівняння 

Процеси міжгрупової інтеграції та диференціації 

 

4 

8 Психологія натовпу 

Психологія чуток та паніки  

4 

 Всього 20 

 
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (змісто-

вий модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 

  

1Предмет, об’єкт 

і  

структура 

соціальної 

психології 

 

 

« Структура соціальної психології та її 

зв’язок з іншими науками» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

3 

«Я-концепція» як соціально-психологічний 

феномен» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

4 

Підготовка до семінарів   - 

Підготовка до практичної роботи 2 

 Підготовка до МКР  1 

 Разом  М 1  10 

  

 

 

 

2 Загальна ха-

рактеристика 

міжособистісного 

спілкування 

«Спільнота, мова, мовлення»      

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

5 

«Вербальне спілкування»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

10 

«Міжособистісна взаємодія у сумісній дія-

льності» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту 

9 

«Механізми соціальної перцепції, форму-

вання першого враження,стереотипи» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту 

8 



Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  1 

Підготовка до МКР  2 

 Разом М 2   35 

 

3 Соціальна пси-

хологія 

малої  

та великої групи 

«Комунікативна структура малої групи 

Характеристика групових явищ (лідерство 

та керівництво, груповий тиск, міжособисті-

сне спілкування, згуртування»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

3 

«Класифікація, структура, загальні ознаки 

та рівні розвитку великих соціальних груп»  

Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

2 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  2 

Підготовка до МКР  2 

 Разом М 3  9 

 ВСЬОГО  54 

 
 

 

 

 

 

 

Розподіл годин самостійної роботи за модулями 

Підготовка до семінарів М1 -   - М2-  - М3–  - 

Підготовка до практичних 

робіт 

М1 –  2           М2-1             М3-2 

Підготовка до модульної кон-

трольної роботи 

М1 -  1 М2-2 М3-2 

Підготовка презентації (рефе-

рату) за інд.темою  

М1 – - М2-  - М3– 

Самостійне вивчення теми М1-  7 М2-  33 М3- 5 

 

 

 

 

 



9. Календарне планування дисципліни  
 

№  

Зміст 

Кількість го-

дин 

 

д
а

т
а
 

л
ек

ц
іі

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

р
о

б
. 

М
К

Р
 

Модуль 1 ПРЕДМЕТ, ОБ’ЄКТ І СТРУКТУРА 

СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

2 - 4 1  

1-2 Предмет і об’єкт соціальної психології. 

Структура соціальної психології та її зв’язок 

з іншими науками. Методи соціальної пси-

хології 

 

1  2 

  

4-6 Соціальна психологія особистості. 

 Особистість як предмет вивчення. 

 Соціальна установка особистості. 

«Я-концепція» як соціально-психологічний 

феномен 

 Соціалізація особистості: механізми, умови, 

фази (стадії), адаптація 

1  2 

  

7 Модульна контрольна робота № 1 
 

 
 1  

Модуль 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

8 - 8 2  

8-

11

1 

Спілкування та його функції. 

 Спільнота, мова, мовлення  

Види міжособистісного спілкування 

 

2  

 

2 

  

12-

15 
Вербальне спілкування . 

Невербальне спілкування. 

Техніки і прийоми спілкування 

2  2   

16-

20 
Психологія міжособистісної 

взаємодії 

Міжособистісна взаємодія у сумісній діяльно-

сті 

Комунікативна сторона спілкування (обмін 

інформацією, зворотній зв’язок, бар’єри, 

вплив) 

 

2  2   

21-

25 
Перцептивна сторона спілкування (механізми 2  2   



соціальної перцепції, формування першого 

враження,стереотипи) 

 Інтерактивна сторона спілкування (стратегії 

взаємодії, структура взаємодії, структура 

конфліктної взаємодії) 
26 Модульна контрольна робота № 2 

   2  

Модуль 3 СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

МАЛОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ГРУПИ 
6 - 8 2  

27-

33 
Мала група та її основні характеристики 

Соціометрична структура малої групи 

Комунікативна структура малої групи 

Характеристика групових явищ (лідерство та 

керівництво, груповий тиск, міжособистісне 

спілкування, 

згуртування 

Міжособистісні відносини в малій групі 

Характеристика міжгрупових відносин у соці-

альній психології 

Соціальна ідентичність і порівняння 

Процеси міжгрупової інтеграції та 

Диференціації 

Міжгрупова ворожість 

3  4   

34-

40 
Класифікація, структура, загальні ознаки та 

рівні розвитку великих соціальних груп 

 Психологічні явища у великих соціальних 

Групах. 

Психологія натовпу 

Психологія чуток та паніки 

3  4   

41 Модульна контрольна робота № 3    2  

 

 

 

 

 

10. Рейтингова система оцінювання  
 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

Модуль 3 Сума 

30 40 30 100 



Рейтинг для модуля № 1          ВСЬОГО 30 б. 

 

Конспект - 10 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами – 10 балів (кожна тема по 

3б): 

 

 «Предмет і об’єкт соціальної психології» 

 «Соціалізація особистості: механізми, умови, фази (стадії), адаптація»  

Модульна контрольна робота – 10 балів 

Мінімальна кількість балів - 16 

     

 

Рейтинг для модуля № 2            ВСЬОГО 40 б. 

Конспект - 10 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 10 балів (кожна те-

ма по 4б): 

 «Спілкування та його функції» 

 «Техніки і прийоми спілкування»  

 «Комунікативна сторона спілкування (обмін інформацією, зворотній 

зв’язок, бар’єри, вплив)» 

 

Модульна контрольна робота – 20 балів 

Мінімальна кількість балів – 28 б. 

 

 

Рейтинг для модуля № 3                ВСЬОГО 30 б. 

Конспект - 10 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 10 балів (кожна те-

ма по 5б): 

 «Характеристика групових явищ (лідерство та керівництво, груповий 

тиск, міжособистісне спілкування, згуртування) 

 «Психологічні явища у великих соціальних групах». 

 

Модульна контрольна робота – 10 балів 

Мінімальна кількість балів – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
0-34 

 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні  роботи. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

6. Питання для самостійного опрацювання. 

     7. Рейтингова система оцінювання. 

      

 

11. Рекомендована література 

Основна 

 

1.Москаленко В.В. Соціальна психологія: Підручник. – К: Центр навч. 

літ-ри, 2005. – 624с. 

2.Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія:Навчальний посібник. - 

К.:Академвидав, 2005.-448с. 

3.Андреева Г.М. Социальная психология.  Учебник для высших учеб-

ных заведений – 5-е изд., испр. И допол. – М.: Аспект Пресс.  2004. – 

365с. 

4.Пайнс Эйала,  Маслач Кристина.  Практикум по социальной психоло-

гии.  «Питер»  2000. – 522с 



 

Допоміжна 

 

5.Андриенко Е.В. Социальная психология – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2000. – 264 с. 

6.Зимбардо Ф. Социальное влияние. СПб: Питер, 2000. – 400 с. 

7.Етнічна психологія / За ред Л.Е.Орбан. – Ів.-Франк., І994. 

Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 684с. 

8.Милграм С. Экспериментальная социальная псих-

гия.СПб: Питер, 2000. – 400с. 

9.Чалдини Р. Психология влияния. СПб: Питер, 1999. – 270 с. 

10.Цигульска Г.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомог-

ти собі та іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Наукова 

думка. – 2000. – 189с. 

 

 

12. Інформаційні ресурси 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні роботи. 

4. Питання для самостійного опрацювання. 

5. Рейтингова система оцінювання. 

 

Додаткові сторінки Інтернет 

 

1.http://psychology-online.net/ 

Матеріали з психології.  

2. http://test.vin.com.ua/ 

Колекція тестів з психології 

 

 

Сайти в мережі Інтернет: 

1. https://stud.com.ua/25575/psihologiya/sportivna_psihologiya 

2. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20

&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=E

J000083 

3. https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28081/ 

https://stud.com.ua/25575/psihologiya/sportivna_psihologiya
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28081/


4. http://pifp.org.ua/index.php/uk/links 

5 https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/ 

6. 

https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihol

ogiyi 

6. https://pidru4niki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya 

 

 

Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджуєть-

ся заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 

 

 

 

 

http://pifp.org.ua/index.php/uk/links
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/
https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya

