
Психологія 

 

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія 

Код дисципліни: ВЗП 4-1 

 

Кафедра: філософії та педагогіки професійної підготовки  

Лектор: ст. викладач Ткаченко Ірина Володимирівна 

Контактний тел.: +38 050 769 05 92 

E-mail: irina@tkachenko.in.ua 

 

Семестр: 6 семестр 

Форма навчання: денна 

Електронний курс-ресурс: https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=137 

Обсяг курсу: 2 кредита ЄКТС (60 годин), в тому числі: лекцій – 16  год., 

практичні заняття – 8 год., самостійна робота студента – 36 год. 

 

Результати навчання: 

•  знати: основи загальної психології; основні закономірності психіки; 

методи, види діяльності та спілкування; зміст пізнавальних процесів (увага, 

пам'ять, мислення та ін.); зміст емоційно-вольової сфери (воля, почуття та ін.); 

індивідуально-психологічні особливості (характер, темперамент та ін.).  

•  уміти: проектувати власну навчальну діяльність, спираючись на науково-

психологічні дослідження; застосовувати базові психологічні знання для 

організації професійної діяльності і спілкування особистості; розвивати в людині 

якості, необхідні для інженерної праці; розробляти технології стимулювання 

діяльності виробничого колективу, засобів прийому психологічного впливу на 

особистість. 

 

Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:  
• Філософія 

• Соціально-політологічні проблеми сучасного суспільства 

• Екологія 

• Охорона праці; 

 

Короткий зміст навчальної програми: 

Тема 1. Сучасна психологія: зміст, предмет, завдання і наукові методи 

дослідження. 

Тема 2. Еволюційний розвиток психіки та свідомості 

Тема 3. Психічні пізнавальні процеси та їх роль у майбутній професійній 

діяльності фахівця 

Тема 4. Емоційно-вольова сфера особистості 

Тема 5. Психологія особистості. Психологічні властивості особистості 

Тема 6. Проблема діяльності у психології, її види та структура. 

Тема 7. Спілкування у процесі діяльності. Функції та структура спілкування 

Тема 8. Соціально-психологічні феномени міжособистісних відносин людей у 

групі 
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Методи і критерії оцінювання, вимоги: 

• методи і критерії оцінювання: поточний контроль – оцінювання 

виконання практичних робіт і усне опитування на практичних заняттях (20 % від 

остаточної оцінки);  підсумковий контроль – оцінювання відповідей на 

контрольні питання (80 % від остаточної оцінки). 

• вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які 

відвідували лекційні та практичні заняття і успішно виконали практичні роботи. 

http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/09/zabrockyj-vikova-psyhologija.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/09/zabrockyj-vikova-psyhologija.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/10/zagalyna-psihologiya-skripchenko.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/10/zagalyna-psihologiya-skripchenko.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/10/zagalna-psihologiya-skripchenko.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/10/zagalna-psihologiya-skripchenko.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/psyhologija/10/pavelkiv-zagalna-psihologiya.html

