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Інститут – єдина в Україні і на всьому пострадянському просторі наукова 
установа такого профілю. Його діяльність зумов-
лена потребами становлення і розвитку в нашій 
державі соціальної та політичної психології як 
наукових дисциплін, що є необхідними складо-
вими сучасної системи знань про людину й 
суспільство, способи гармонізації та гуманізації 
суспільних відносин узагалі і у сфері освіти 
зокрема. 

ІСПП спрямовує свою науково-дослідну і науково-організаційну 
роботу на оновлення відповідно до викликів сьогодення теоретичних засад 
і методичного інструментарію соціально-психологічної науки, пошук 
шляхів якомога повнішого задоволення нею суспільних запитів, протидію 
негативним психічним явищам, спричиненим зовнішньою воєнною 
агресією проти України, формування позитивної громадської думки щодо 
освітніх реформ, упровадження в освітній процес психологічно 
обґрунтованих інновацій, зокрема пов’язаних з потребою кардинального 
підвищення рівня медіаграмотності дітей та молоді і суспільства в цілому.  
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В Інституті працюють 72 наукові співробітники, у тому числі 1 

дійсний член НАПН України, 4 член-кореспондентів НАПН України, 15 
докторів та 38 кандидатів наук. 

 



Основні напрями фундаментальних досліджень 

 теоретико-методологічні засади соціальної та політичної психології; 
 психологічні механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-

адапційних можливостей, особистісного зростання і трансформацій; 
 проблеми групової динаміки, міжособових, внутрішньогрупових  

та міжгрупових стосунків, групової ідентичності та групової феномено-
логії в складних соціальних ситуаціях; 

 соціально-психологічні чинники та закономірності становлення 
громадянської компетентності молоді, особливості її національної 
самоідентифікації в суспільстві, що трансформується; 

 соціально-психологічні умови участі особистості в політико-правовому 
житті суспільства, психологічні чинники готовності індивідів і груп до 
конструктивної поведінки в проблемних політико-правових ситуаціях; 

 соціально-психологічні аспекти масової комунікації, організації медіаосвіти 
молоді, формування у неї психологічної стійкості до соціально шкідливої 
інформації; 

 методологічні основи соціально-психологічного прогнозування суспільно-
політичних процесів та впливу на їх перебіг, конструювання 
комунікативних технологій врегулювання соціальних конфліктів.  

Учені Інституту складають ядро наукової школи психології вчинку, 
заснованої академіком В. А. Роменцем, примножують надбання української 
школи переконувальної комунікації, що має більш як тридцятирічні 
традиції. За час існування установи склалися і здобули визнання також 
наукові школи історії соціальної психології, психології особистісного 
життєконструювання, психології влади і спільнот. 

Поряд з фундаментальними науковими розробками проводяться 
численні прикладні дослідження, що мають на меті відстеження та 
прогнозування найважливіших тенденцій суспільного розвитку, 
електоральної поведінки, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій 
з актуальних проблем державотворення та модернізації освіти.  

З лютого 2014 року при Інституті діяв Методичний реабілітаційний 
центр, що здійснював професійну підтримку фахівців (практичних 
психологів, соціальних працівників, шкільних психологів), які працюють з 
постраждалими в зоні АТО/ООС, проводив виїзні консультації для 
поранених, індивідуальну роботу з дітьми біженців,  сім’ями загиблих 
тощо. Нині він отримав нову назву – Навчально-методичний центр 
психологічних інновацій, і значно розширює сферу своєї діяльності. 



Інститут виконує функцію провідного фахового центру з проведення 
соціально-психологічних досліджень для забезпечення освітянської галузі 
науковими репрезентативними даними про динаміку суспільних 
перетворень і їх відображення у громадській думці населення України. 
Вивчаються суспільні настрої вчителів, здійснюється моніторинг 
громадської думки щодо проблем освіти та заходів з її реформування. Про 
результати цих досліджень систематично інформуються органи державної 
влади і громадськість. 

 
Науковці ІСПП працюють  

у сфері практичної психології, 
надають соціально-психологічну 
допомогу вчителям, дітям та їхнім 
батькам, керівникам та персоналові 
державних і приватних підприємств 
та установ, політичним партіям і 
громадським організаціям, консуль-
тують молодь з проблем сімейного 
життя, здійснюють профілактичну 
роботу з групами ризику. 

 

Головними напрямами роботи у сфері психологічної практики є: 
 психологічне консультування; 
 психологічна підтримка рідних і близьких людини, що перебуває  

у кризовому стані; 
 психотерапевтичний супровід; 
 соціально-психологічні тренінги, ділові ігри, “мозкові штурми”, 

психодрама та соціодрама; 
 психодіагностичні обстеження; 
 тестування рекламно-інформаційних матеріалів, підготовка 

експертних висновків; 
 заняття з психологічної реінтеграції та реадаптації; 
 експертна оцінка та прогнозування громадсько-політичних явищ, 

фокус-групи; 
 масові та групові соціально-психологічні опитування; 
 застосування комунікативних технологій врегулювання соціальних 

конфліктів. 



 Інститут має численні експериментальні майданчики, на яких 
апробуються новітні наукові розробки. У всіх регіонах України 
розгорнуто широкомасштабний експеримент з упровадження 
медіаосвіти в загальноосвітніх закладах. Проводиться 
всеукраїнський експеримент з формування позитивної громадської 
думки щодо освітніх реформ. Разом із Державною службою 
України з надзвичайних ситуацій започатковано експеримент 
усеукраїнського рівня з підвищення психологічної готовності 
суб’єктів освітнього процесу до реагування на надзвичайні 
ситуації. 

Випускаються чотири фахових видання: 
 щорічний збірник статей “Наукові студії із соціальної та політичної 

психології”; 

 збірник наукових праць “Проблеми політичної психології”; 

 збірник наукових праць “Психологічні науки: проблеми і здобутки” 
(видається спільно з Київським міжнародним університетом); 

 журнал “Психологічні перспективи” (видається спільно  
із Східноєвропейським національним університетом імені   
Лесі Українки). 

Інститут є також співвидавцем журналу “Психологія і суспільство”. 
 
За даними масових опитувань Інститутом щорічно випускаються 

тематичні інформаційні бюлетені з проблем реформування освіти, 
громадської думки щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, рівня 
соціальної напруженості, динаміки політичних преференцій та 
електоральних намірів громадян, стану інформаційного простору і рівня 
медіакультури різних верств населення та інших актуальних проблем 
українського суспільства.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


           В Інституті діє спеціалізована вчена рада із захисту докторських  
та кандидатських дисертацій зі спеціальності 053 – “Психологія”,  
за спеціалізаціями 19.00.01 – загальна психологія, історія психології; 
19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи; 19.00.11 – 
політична психологія. Через аспірантуру  й докторантуру здійснюється 
підготовка фахівців вищої кваліфікації (ліцензія МОН України). 

Інститут є колективним членом Товариства психологів України, 
Асоціації політичних психологів України, Соціологічної асоціації України, 
асоційованим членом Міжнародного товариства політичних психологів.  

У співпраці з різними установами та громадськими організаціями 
проводить всеукраїнські і міжнародні масові заходи за основними 
напрямами своєї діяльності.  
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