
 

Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЯ» 

Факультет:  Харчових  та хімічних технологій 

Кафедра:  філософії та українознавства 

Викладач: к.філософ.н., доцент Чичков А.Г. 

Рівень вищої освіти  

Статус дисципліни Вибіркова 

Семестр/тетраместр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90годин 

Чому це цікаво/потрібно 

навчати/МЕТА 

дисципліни 

Психологія формує  у студента  знання функціонування психіки 

людини, її поведінки та навички психологічного впливу на її стани, 

девіації,  мотивацію та життєві орієнтири 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

   - змістовно сприймати науково обгрунтовану психологічну 

інформацію; 

 - застосовувати відповідний категоріальний апарат психології в 

процесі аналізу психічних явищ, станів людини, її мотивів та 

особливостей поведінки;  

 - враховувати на практиці основні психічні, соціально-психологічні 

та психофізіологічні прояви особистості; 

 - аналізувати особливості власної психіки; 

- здатності самовдосконалості за допомогою знань та вмінь 

психології. 

Зміст дисципліни  Тема 1. Психологія як наука 

Тема 2. Теорія волі. 

Тема 3. Загальні характеристики психологічних станів: радість, 

інтерес, здивування, гнів, сум та ін.. 

Тема 4. Інстинкти, темперамент, характер 

Тема 5. Свідомість, самосвідомість, рефлексія. 

Тема 6. Предмет психології особистості 

Тема 7. Людина у навчанні. 

Тема 8. Особистість у діяльності і спілкуванні. 

Тема 9. Особистість як соціально-психологічний феномен управління. 

Тема 10. Психологія особистості керівника 

Тема 11. Психологія конфліктів 

Тема 12. Прикладна психологія. 

Види занять Лекції, семінарські заняття  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  історія української культури, логіка, «Вступ у 

менеджмент». 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

 Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни 

«Психологія» за освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів 1-го курсу 

спеціальності 073-Менеджмент, 2-го курсу спеціальності 263 –

Цивільна безпека / Укл.А.Г.Чичков, Какуріна І.І..Башкеєва О.М.– 

Дніпро: ДВНЗ УДХТУ,2020. – 20 с. 

Словник-довідник з організації самостійної роботи студентів з 



 

дисципліни «Психологія» за освітнім ступенем «Бакалавр» для 

студентів І курсів спеціальностей: 101 – Екологія; 073 – Менеджмент 

денної та заочної форм навчання / Укл. А. Г. Чичков, І. І. Какуріна, О 

М. Башкеєва. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 30 с. 

 „Психологія”. Модуль 1. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл.: Демчук Т.П., 

Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 35 с. 

 „Психологія”. Модуль 2. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл.: Демчук Т.П 

Продайко В.М. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 38 с. 

 „Психологія”. Модуль 3. Методичні вказівки до вивчення дисціпліни  

(текст) для студентів  всіх спеціальностей / Укл. Продайко В.М. - 

Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 31 с. 

 Методичні вказівки з самостійної роботи студентів з гуманітарних 

дисциплін [Текст] для студентів усіх спеціальностей /Укл. А. Г. 

Чичков. -  Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2021. – 15 с 

 

Поточний та 

семестровий контроль 

Модульний контроль, тематичні опитування, активна робота на 

семінарських заняттях, експрес-контроль, диф. залік  

 

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=329

