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Освітній рівень другий (магістерський)

Програма навчання вибіркова

Галузь знань 19  Архітектура та будівництво

Спеціальність 192  Будівництво та цивільна інженерія

Освітня програма Водопостачання та водовідведення

Обсяг дисципліни 3,5 кредити ЄCTS (105 академічних годин)

Види аудиторних занять лекції (8 годин), практичні заняття (16 години)

Індивідуальні та (або)

групові завдання
контрольна робота

Форми семестрового

контролю
залік

Викладач:

Бикова С.В., к.псих.н., доцент кафедри філософії, політології, психології

та права

Мета вивчення дисципліни – забезпечення знаннями з загальної

психології на основі теоретичних знань, озброїти уміннями і навиками

визначення психологічного контексту в умовах практичної діяльності. В

процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основні категорії

загальної психології, історичні передумови і перспективи розвитку психології,

її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні

зв’язки з іншими науками.



Програмні результати навчання: 

ПРН2. Використовувати науково-технічну іноземну літературу зі спеціальності, 

складати науково-технічну документацію іноземною мовою; спілкуватися на 

професійні теми іноземною мовою. 

ПРН12. Пропонувати нові технічні рішення і застосовувати нові технології 

відповідно до професійного спрямування. 

А саме: 

• Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

• Встановлювати та підтримувати взаємини з людьми на підґрунті 

взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

• Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

• Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника 

• Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

• Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва тем лекції 

практи 

чні 

самос 

тійна 

1 
Принципи, методи та місце психології у 

структурі сучасних наук. 
2 4 20 

2 Походження і розвиток свідомості людини. 2 4 20 

3 Спілкування як міжсуб’єктні взаємини 2 4 21 

4 Мислення та інтелект 2 4 20 

 Разом 8 16 81 

 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний і максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною складає 60 і 100 балів і може бути 

досягнений наступними засобами оцінювання: 

 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів Вид контролю 

Кількість 

у 

семестрі 

Контрольна робота 1 30 40 

  Поточний контроль  30 40 

Пошукова (науково-дослідницька) 

робота 

  20 

Разом  60 100 

 

Контрольна робота виконується у вигляді реферативної записки на тему, 

що може бути вибрана здобувачем самостійно. 
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