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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
Найменування показників
спеціальності,
ступень
вищої освіти
Кількість кредитів ЕСТS – 8 05 соціальні та поведінкові
Загальна кількість годин – науки;
240
053 Психологія;
Кількість тем
– 12 Перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
Навчальний курс 1,2
Семестр 2,3
Види контрою: залік – 2
семестр,
екзамен -3 семестр

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції
– 48;
Семінарські заняття – 24 ;
Практичні заняття – 24;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 144;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати (тощо) – 1/3

заочна форма навчання
Лекції
– 8;
Семінарські заняття – 8;
Практичні заняття – 8;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 216;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – не має
Реферати – 1/3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати знання про цілі, функції та види агресії, основні
теорії агресії, основні причини виникнення агресії; механізми становлення
агресивної поведінки людини; особливості прояву агресії у різні вікові
періоди, методи психологічної діагностики агресивності, індивідуальні та
групові методи психокорекції агресивності.
Завдання: розглянути та проаналізувати теорії агресії, психологічні
причини та прояви агресивності, оволодіти основними методами та
методиками психокорекції дитячої агресивності.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення даного курсу базується на
знаннях основних положень загальної психології, соціальної психології,
конфліктології.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення курсу
здобувач повинен знати: основні причини виникнення агресії; механізми
становлення агресивної поведінки; особливості прояву агресії у різні вікові
періоди; уміти: діагностувати агресивність; відрізняти агресивну поведінку
від агресивних станів; володіти психологічними методами корекції
агресивної поведінки.

Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері психології,
що
передбачають
застосування
основних
Інтегральна
психологічних
теорій
та
методів
та
компетентність
характеризуються
комплексністю
і
невизначеністю умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Загальні
ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії.
компетентності (ЗК)
ЗК-9 Здатність працювати в команді.
Здатність
оперувати
категоріальноСК-1
понятійним апаратом психології.
Здатність
до
розуміння
природи
Спеціальні
(фахові,
СК-3
поведінки, діяльності та вчинків.
предметні)
компетентності (СК)
Здатність аналізувати та систематизувати
СК-7 одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
3. Програма навчальної дисципліни

Тема № 1. Агресія: визначення і основні теорії. Агресія: робоче
визначення. Агресія як поведінка. Агресія і намір. Агресія як заподіяння
шкоди або нанесення образи. Агресія, яка зачіпає живі істоти. Агресія зачіпає
реципієнта, який прагне уникнути нападу. Ворожа агресія в протилежність
інструментальній агресії.
Тема № 2.Теоретичні напрямки в описі агресії. Агресія як інстинктивне
поведінка: вроджене прагнення до смерті і руйнування. Агресія як
інстинктивне поведінка: психоаналітичний підхід. Агресія як інстинктивне
поведінка: погляд на проблему з позицій еволюційного підходу. Агресія як
прояв спонукання. Агресія як прояв спонукання: мотивація заподіяння шкоди
або шкоди іншим. Агресивне спонукання: фрустрація і агресія. Агресивні
тенденції: теорія посилів до агресії Берковица. Агресивне збудження: теорія
переносу збудження Зільманна.
Тема № 3. Когнітивні моделі агресивної поведінки. Модель утворення
нових когнітивних зав’язків Берковица. Взаємозалежність пізнання і
збудження. Когнітивні моделі агресивної поведінки. Агресія як придбана
соціальна поведінка: пряме і вікарне научіння насильству. Засвоєння
агресивної поведінки. Регулятори агресивної поведінки. Концепція
соціального навчання.
Тема №4. Методи систематичного вивчення агресії. Експериментальні та
неекспериментальні підходи в дослідженнях агресії. Методи вивчення
агресивної поведінки за допомогою опитування. Архівні дослідження.
Вербальна інформація про агресивну поведінку. Анкети. Особистісні шкали.

Оцінювання іншими. Проективні методи. Спостереження агресії.
Автомобільні сигнали. Міжособистісні конфронтації. «Ігрові» заходи агресії.
Вимірювання вербальної агресії. Пряма фізична агресія: шкода без втрати.
Лабораторні методи вивчення агресії. Вибір методу і підходу для вивчення
агресії.
Тема №5. Становлення агресивної поведінки. Засвоєння агресивної
поведінки. Взаємовідносини в сім’ї. Моделі сімейного впливу. Відношення
«батьки – дитина». Взаємовідношення з братами та сестрами. Стиль
сімейного керівництва. Покарання, контроль та інші фактори. Взаємодія з
однолітками. Навчання агресивним діям. Агресія та соціальний статус.
Демонстрація моделей агресивного походження: вплив агресії, що
спостерігається. Навчання на живих зразках: спостереження інших людей.
Ставши жертвою насильства. Моделі агресії в засобах масової інформації.
Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії. Розпізнавання та
інтерпретація «посилів до агресії» в соціальних ситуаціях. Вибір та оцінка
реакцій на агресію. Чи стійкий агресивний показник: як на підставі знань про
агресивність в дитячих справах прогнозувати рівень агресивності в зрілих
годах?
Тема №6. Соціальні детермінанти агресії. Фрустрація: запобігання шляху
до бажаного як зовнішня агресія. Свідоцтво того, що фрустрація провокує
або не провокує виникнення агресії. Від фрустрації до агресії:
опосередковуючі фактори. Рівень фрустрації. Посили до агресії.
Непередбачуваність фрустрації. Емоціональні та когнітивні процеси.
Вербальний та фізичний напад: реальна і вдавана провокація як передумови
агресії. Відкрита агресія. Помста. Пол і раса об'єкта як передумови агресії.
Наказ є наказ: підпорядкування владі. Ефект присутності та вчинків третьою
стороною. Присутність і статус сторонніх осіб.
Тема №7. Зовнішні детермінанти агресії. Агресія і жара. Лабораторні та
архівні дослідження, їх протиставлення та розв'язання протиріччя. Шум і
агресія. Ефекти тісноти. Вплив забрудненого повітря на агресію. Зовнішні
посили до агресії як детермінанти агресивного походження. Індивідуальні
характеристики як посили до агресії. Предмети як призвідники агресії. Масмедіа як джерело посилів до агресії. Самоусвідомлення: нагадування ззовні
про те, хто ми та що ми собою уявляємо.
Тема №8. Індивідуальні агресивні детермінанти: особистість. Особистість
і агресія: риси характеру, що мають відношення до насильства. Особистісні
риси, що мають відношення до агресивності у нормальних індивідів. Тривога
і агресія: страх соціального несхвалення. Упереджена атрибуція ворожості:
доведення дурних намірів інших. Роздільність і емоційна чуттєвість:
бурхлива реакція на провокацію. Локус контролю: ведення особистого
контролю та агресії. Модель поведінки осіб, схильних до коронарних
захворювань та агресія. Відчуття сорому і агресія: від самонеприйняття до
ворожості і гніву. Особистість і «нормальна агресія». Насильники: агресори,
ті, що абсолютно не контролюють і надмірно контролюють себе.

Тема №9. Індивідуальні агресивні детермінанти: установки та ґендер.
Індивідуальні детермінанти агресії: установки та ґендер Установки, системи
цінностей та агресія. Забобон і міжрасова агресія. Агресія за відношенням до
«чужака»: роль уявного конфлікту. Система цінностей та агресії: ефект від
самозвернення до внутрішнього миру. Ґендер і агресія: чоловіки та жінки як
агресори. Ґендер і агресія: чоловіки та жінки як об'єкти агресії.
Першопричина гендерних відмінностей в агресії: генетика та соціальні ролі.
Тема №10. Біологічні основи агресивного походження людини. Роль
факторів спадковості у формуванні агресивної поведінки людини. Аномалії,
вивільнені половими хромосомами. Гіпотеза Y-хромосоми. Гіпотеза Ххромосоми. Гормони і агресивна поведінка. Центральна нервова система.
Лімбічна система. Кора головного мозку. Взаємодія головного мозку та
навколишнього середовища. Збудження і агресія. Вплив збудження на
агресію. Схильність до збудливості, або реактивність. Вплив агресії на
збудження. Застереження відносно біологічних джерел: «Пошук істини»;
«Помилкові очікування»; «Побоювання біологічного втручання ».
Тема №11. Агресія в природних умовах. Моделі впливу алкоголю та
наркотиків на агресивність поведінки. Способи контролю за агресією у
людини в стані алкогольного сп’яніння. Сексуальна агресія. Характеристики
сексуального агресора. Алкоголь і сексуальна агресія. Вплив алкоголю на
агресію по відношенню до жінок. Вплив алкоголю на сексуальне збудження.
Модель впливу алкоголю на сексуальну агресію. Вплив порнографії на
агресію. Вплив еротики на агресію. Вплив інтенсивної демонстрації
порнографії. Вплив еротики на відношення до жінок. Агресія по відношенню
до жінок. Природа сексуального/агресивного образу. Агресія, що пов'язана із
спортивними подіями. Агресія глядачів. Агресія серед учасників.
Міжособистісний конфлікт в звичних умовах.
Тема №12. Превентивні заходи та управління агресією. Покарання. Страх
покарання. Здобуття вигоди за допомогою агресії. Сила і вірогідність боязні
можливого покарання. Реальне покарання: чому воно учить? Покарання і
кримінальне право: можливі парадокси. Катарсис. Розрядка напруги за
допомогою агресивних дій. Емоційний катарсис. Катарсис і поведінкова
агресія. Дія моделей неагресивної поведінки. Вплив моделей неагресивної
поведінки. Когнітивні методи контролю агресії. Атрибуції і агресія.
Вибачення або виправдання: чому вигідно говорити «пробачте». Індукція
несумісних реакцій: емпатія, гумор і помірне сексуальне збудження як засоби
запобігання людської агресії. Виробничий конфлікт. Тренінг соціальних
умінь. Управління людською агресією.

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр № 2
Тема № 1. Агресія: визначення і
основні теорії.
Тема № 2.Теоретичні напрямки
в описі агресії.
Тема № 3. Когнітивні моделі
агресивної поведінки.
Тема №4. Методи
систематичного вивчення
агресії.
Тема №5. Становлення
агресивної поведінки.
Тема №6. Соціальні
детермінанти агресії.
Всього за семестр № 2:

14

4

16

6

2

2

4

2

10

14

4

2

8

16

4

2

4

14

4

2

8

6

залік
16

4

90

24

2

10

12

12

42

6

2

12

Семестр № 3
Тема №7. Зовнішні
детермінанти агресії.
Тема №8. Індивідуальні
агресивні детермінанти:
особистість.
Тема №9. Індивідуальні
агресивні детермінанти:
установки та ґендер.
Тема №10. Біологічні основи
агресивного походження
людини.
Тема №11. Агресія в природних
умовах.
Тема №12. Превентивні заходи
та управління агресією.
Всього за семестр № 3:

24

4

26

4

2

20

26

4

2

20
екзамен

24

4

24

6

2

12

4

2

18

26

4

2

20

150

24

12

102

12

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр № 2
Тема № 1. Агресія: визначення і
основні теорії.
Тема № 2.Теоретичні напрямки
в описі агресії.
Тема № 3. Когнітивні моделі
агресивної поведінки.
Тема №4. Методи
систематичного вивчення
агресії.
Тема №5. Становлення
агресивної поведінки.
Тема №6. Соціальні
детермінанти агресії.
Всього за семестр № 2:

14

2

2

2

8

16

16

14

14

16

16

14

14

16

2

90

4

14

2

2

82

2

2

18

залік

Семестр № 3
Тема №7. Зовнішні
детермінанти агресії.
Тема №8. Індивідуальні
агресивні детермінанти:
особистість.
Тема №9. Індивідуальні
агресивні детермінанти:
установки та ґендер.
Тема №10. Біологічні основи
агресивного походження
людини.
Тема №11. Агресія в природних
умовах.
Тема №12. Превентивні заходи
та управління агресією.
Всього за семестр № 3:

24

2

26

26

26

2

2

22
екзамен

24

24

24

24

26

2

2

2

20

150

4

6

6

134

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Агресія: визначення і основні теорії.
Агресія: робоче визначення. Агресія як поведінка. Агресія і
намір. Агресія як заподіяння шкоди або нанесення образи.
Агресія, яка зачіпає живі істоти. Агресія зачіпає реципієнта,
який прагне уникнути нападу. Ворожа агресія в
протилежність інструментальній агресії.
ТЕМА № 2. Теоретичні напрямки в описі агресії.
Агресія як інстинктивне поведінка: вроджене прагнення до
смерті і руйнування. Агресія як інстинктивне поведінка:
психоаналітичний підхід. Агресія як інстинктивне
поведінка: погляд на проблему з позицій еволюційного
підходу. Агресія як прояв спонукання. Агресія як прояв
спонукання: мотивація заподіяння шкоди або шкоди
іншим. Агресивне спонукання: фрустрація і агресія.
Агресивні тенденції: теорія посилів до агресії Берковица.
Агресивне збудження: теорія переносу збудження
Зільманна.
ТЕМА № 3. Когнітивні моделі агресивної поведінки.
Модель утворення нових когнітивних зав’язків Берковица.
Взаємозалежність пізнання і збудження. Когнітивні моделі
агресивної поведінки. Агресія як придбана соціальна
поведінка: пряме і вікарне научіння насильству. Засвоєння
агресивної поведінки. Регулятори агресивної поведінки.
Концепція соціального навчання.
ТЕМА № 4. Методи систематичного вивчення агресії.
Експериментальні та неекспериментальні підходи в
дослідженнях агресії. Методи вивчення агресивної
поведінки за допомогою опитування. Архівні дослідження.
Вербальна інформація про агресивну поведінку. Анкети.
Особистісні шкали. Оцінювання іншими. Проективні
методи. Спостереження агресії. Автомобільні сигнали.
Міжособистісні конфронтації. «Ігрові» заходи агресії.
Вимірювання вербальної агресії. Пряма фізична агресія:
шкода без втрати. Лабораторні методи вивчення агресії.
Вибір методу і підходу для вивчення агресії.
ТЕМА № 5. Становлення агресивної поведінки.
Засвоєння агресивної поведінки. Взаємовідносини в сім’ї.
Моделі сімейного впливу. Відношення «батьки – дитина».
Взаємовідношення з братами та сестрами. Стиль сімейного
керівництва. Покарання, контроль та інші фактори.
Взаємодія з однолітками. Навчання агресивним діям.
Агресія та соціальний статус. Демонстрація моделей
агресивного походження: вплив агресії, що спостерігається.
Навчання на живих зразках: спостереження інших людей.
Ставши жертвою насильства. Моделі агресії в засобах
масової інформації. Вплив когнітивних процесів на
розвиток агресії. Розпізнавання та інтерпретація «посилів
до агресії» в соціальних ситуаціях. Вибір та оцінка реакцій
на агресію. Чи стійкий агресивний показник: як на підставі

Література:
1, 3, 18, 24

1, 4, 16, 27

1, 3, 8, 23, 25

1, 2, 4, 13 20, 25

1, 3, 8, 26, 28

знань про агресивність в дитячих справах прогнозувати
рівень агресивності в зрілих годах?
ТЕМА № 6. Соціальні детермінанти агресії.
Фрустрація: запобігання шляху до бажаного як зовнішня 1, 3, 5, 13, 14, 27
агресія. Свідоцтво того, що фрустрація провокує або не
провокує виникнення агресії. Від фрустрації до агресії:
опосередковуючі фактори. Рівень фрустрації. Посили до
агресії. Непередбачуваність фрустрації. Емоціональні та
когнітивні процеси. Вербальний та фізичний напад:
реальна і вдавана провокація як передумови агресії.
Відкрита агресія. Помста. Пол і раса об'єкта як передумови
агресії. Наказ є наказ: підпорядкування владі. Ефект
присутності та вчинків третьою стороною. Присутність і
статус сторонніх осіб.
ТЕМА № 7. Зовнішні детермінанти агресії.
Агресія і жара. Лабораторні та архівні дослідження, їх 1, 2, 4, 13, 14, 21
протиставлення та розв'язання протиріччя. Шум і агресія.
Ефекти тісноти. Вплив забрудненого повітря на агресію.
Зовнішні посили до агресії як детермінанти агресивного
походження. Індивідуальні характеристики як посили до
агресії. Предмети як призвідники агресії. Мас-медіа як
джерело посилів до агресії.
Самоусвідомлення:
нагадування ззовні про те, хто ми та що ми собою
уявляємо.
ТЕМА № 8. Індивідуальні агресивні детермінанти:
особистість.
Особистість і агресія: риси характеру, що мають 1, 3, 6, 28
відношення до насильства. Особистісні риси, що мають
відношення до агресивності у нормальних індивідів.
Тривога і агресія: страх соціального несхвалення.
Упереджена атрибуція ворожості: доведення дурних
намірів інших. Роздільність і емоційна чуттєвість: бурхлива
реакція на провокацію. Локус контролю: ведення
особистого контролю та агресії. Модель поведінки осіб,
схильних до коронарних захворювань та агресія. Відчуття
сорому і агресія: від самонеприйняття до ворожості і гніву.
Особистість і «нормальна агресія». Насильники: агресори,
ті, що абсолютно не контролюють і надмірно контролюють
себе.
ТЕМА № 9. Індивідуальні агресивні детермінанти: установки
та ґендер.
Індивідуальні детермінанти агресії: установки та ґендер 1, 2, 3, 14, 20
Установки, системи цінностей та агресія. Забобон і
міжрасова агресія. Агресія за відношенням до «чужака»:
роль уявного конфлікту. Система цінностей та агресії:
ефект від самозвернення до внутрішнього миру. Ґендер і
агресія: чоловіки та жінки як агресори. Ґендер і агресія:
чоловіки та жінки як об'єкти агресії. Першопричина
гендерних відмінностей в агресії: генетика та соціальні
ролі.
ТЕМА № 10. Біологічні основи агресивного походження
людини.

Роль факторів спадковості у формуванні агресивної
поведінки людини. Аномалії, вивільнені половими
хромосомами. Гіпотеза Y-хромосоми. Гіпотеза Ххромосоми. Гормони і агресивна поведінка. Центральна
нервова система. Лімбічна система. Кора головного мозку.
Взаємодія головного мозку та навколишнього середовища.
Збудження і агресія. Вплив збудження на агресію.
Схильність до збудливості, або реактивність. Вплив агресії
на збудження. Застереження відносно біологічних джерел:
«Пошук істини»; «Помилкові очікування»; «Побоювання
біологічного втручання».
ТЕМА № 11. Агресія в природних умовах.
Моделі впливу алкоголю та наркотиків на агресивність
поведінки. Способи контролю за агресією у людини в стані
алкогольного
сп’яніння.
Сексуальна
агресія.
Характеристики сексуального агресора. Алкоголь і
сексуальна агресія.
Вплив алкоголю на агресію по
відношенню до жінок. Вплив алкоголю на сексуальне
збудження. Модель впливу алкоголю на сексуальну
агресію. Вплив порнографії на агресію. Вплив еротики на
агресію. Вплив інтенсивної демонстрації порнографії.
Вплив еротики на відношення до жінок. Агресія по
відношенню до жінок. Природа сексуального/агресивного
образу. Агресія, що пов'язана із спортивними подіями.
Агресія
глядачів.
Агресія
серед
учасників.
Міжособистісний конфлікт в звичних умовах.
ТЕМА № 12. Превентивні заходи та управління агресією.
Покарання. Страх покарання. Здобуття вигоди за
допомогою агресії. Сила і вірогідність боязні можливого
покарання. Реальне покарання: чому воно учить?
Покарання і кримінальне право: можливі парадокси.
Катарсис. Розрядка напруги за допомогою агресивних дій.
Емоційний катарсис. Катарсис і поведінкова агресія. Дія
моделей неагресивної поведінки. Вплив моделей
неагресивної поведінки. Когнітивні методи контролю
агресії. Атрибуції і агресія. Вибачення або виправдання:
чому вигідно говорити «пробачте». Індукція несумісних
реакцій: емпатія, гумор і помірне сексуальне збудження як
засоби запобігання людської агресії. Виробничий конфлікт.
Тренінг соціальних умінь. Управління людською агресією.

1, 3, 5, 16, 24, 26

1, 2, 4, 17, 20

1, 3, 5, 16, 24

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
1. Вплив родини на формування агресивної поведінки дитини
2. Фрустрація як передумова виникнення агресії
3. Засоби масової інформації як джерело посилів до агресії
4. Агресія як інстинктивна поведінка
5. Гендерні особливості прояву агресивної поведінки
6. Вплив наркотичних препаратів на виникнення агресивної поведінки

7. Сексуальна агресія
8. Комп’ютерні ігри і агресія
9. Агресія у сфері освіти
10. Вандалізм як деструктивна агресивна поведінка
11. Агресія у спорті
12. Вплив однолітків на формування агресивної поведінки
13. Агресія у підлітковому віці
14. Співвідношення агресії та насильства
15. Алкоголізм та агресія
16. Міжособистісне сприйняття агресивності
17. Мотивація агресивної поведінки людей
5.1.2. Теми курсових робіт
немає
5.1.3. Теми наукових робіт
немає
6. Методи навчання
Навчання з дисципліни проходить у формі: лекцій, практичних занять, а
також самостійної та індивідуальної роботи.
конспектування лекцій та самостійне опрацьовування лекційного
матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до семінарських занять;
вирішення творчих практичних завдань;
метод аналізу кейсів;
інтерактивний метод роботи в малих групах.
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення: наукової літератури за
темою та підготовка відповідей на додаткові питання;
Індивідуальна робота передбачає виконання наукових робіт у вигляді
рефератів та тематичних повідомлень.
7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Залік

1.Поняття агресії та агресивності.
2. Форми агресивної поведінки.
3. Нормативний підхід вивчення агресії.
4. Глибинно-психологічний підхід вивчення агресії.
5. Цільовий підхід вивчення агресії.
6. Емоційний підхід вивчення агресії.
7. Фрустраційна теорія агресивної поведінки.
8. Поняття агресії в теорії соціального навчання А. Бандури.
9. Поняття агресії в теорії спонукання.
10. Класифікація видів агресії виходячи з форм поведінки.
11. Класифікація видів агресії виходячи з відкритості прояву.

12. Класифікація видів агресії виходячи з мети.
13. Класифікація видів агресії виходячи з причини.
14. Класифікація видів агресії виходячи з спрямованості на об'єкт.
15. Психологічний підхід до класифікації видів агресії А. Басса.
16. Загальна характеристика конструктивної, деструктивної і дефіцитарної
агресії.
17. Характеристика позитивної та негативної агресії.
18. Види дитячої агресивності.
19. Види патологічної агресії.
20.Особенності впливу спадкового чинника на формування агресивної
поведінки.
21. Вплив хромосом на статеві відмінності в агресивній поведінці.
22. Роль андрогенів у формуванні агресивної поведінки.
23. Особливості нейропсихологічного методу.
24. Причини виникнення дитячої агресії.
25. Форми агресивної поведінки у дітей дошкільного віку.
26. Мотиваційна спрямованість дитячої агресивності.
27. Психокорекція агресивної поведінки дітей.
28. Агресія в підлітковому віці.
29. Агресія в зрілому віці.
30. Агресія в геронтологічному віці.
31. Біологічний підхід встановлення гендерних відмінностей в агресивній
поведінці.
32.Соціокультурний підхід встановлення гендерних відмінностей в
агресивній поведінці.
33. Експериментальний підхід дослідження агресії.
34. Неекспериментальний підхід дослідження агресії.
35. Методи дослідження агресії за допомогою опитування.
36. Методи дослідження агресії за допомогою спостереження.
37. Покарання як форма насильства.
38. Психологічні правила покарання дітей.
39. Катарсис та агресивна поведінка.
40. Емпатія, гумор як засоби запобігання людської агресії.
Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
Екзамен

1. Біологічні та соціальні причини виникнення агресії.
2. Вербальний та фізичний напад: реальна та уявна провокація до агресії.
3. Механізми становлення агресивної поведінки людини.
4. Стійкість агресивної поведінки.
5. Особливості прояву агресії в різні вікові періоди.
6. Вплив з боку оточуючих як передумова агресії: підкорення наказам, ефект
присутності та вчинків третьої сторони.
7. Відмінності між агресивною поведінкою та агресивними станами.

8. Агресія і спека.
9. Психологічні методи коригування агресивної поведінки.
10. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив забрудненого повітря на агресію).
11. Психологія терору і тероризму.
12. Зовнішні детермінанти агресивної поведінки (індивідуальні
характеристики, різноманітні предмети, мас-медіа).
13. Психологія серійних убивць.
14. Особистість та агресія: риси характеру, що впливають на агресивність.
15. Убивство як крайній вияв агресії.
16. Основні теорії агресії.
17. Агресія як інстинкт.
18. Насильники як агресори.
19. Агресія як спонука.
20. Установки, система цінностей та агресія.
21. Агресія як соціальна поведінка.
22. Чоловіки і жінки як агресори.
23. Методи та основні методики систематичного вивчення агресії.
24. Чоловіки і жінки як об’єкти агресії.
25. Становлення агресивної поведінки.
26. Роль спадкового чинника у формуванні агресивної поведінки
людини. Аномалії, пов’язані з Y- та X-хромосомами.
27. Соціальні детермінанти агресії.
28. Гормони та агресивна поведінка.
29. Агресія та її залежність від установок особистості та статі.
30. Центральна нервова система й агресія.
31. Біологічні основи агресивної поведінки людини.
32. Перешкода на шляху до бажаного як передумова агресії.
33. Агресія у природних умовах.
34. Превентивні заходи та управління агресією.
35. Сімейні взаємини, стиль сімейного керівництва, моделі сімейного впливу
у засвоєнні агресивної поведінки.
36. Когнітивні методи контролю агресії (атрибуції, пом’якшувальні
обставини, пробачення та виправдання).
37. Взаємодія з ровесниками, моделі агресії в ЗМІ у становленні агресивної
поведінки.
38. Наркотики і агресія.
39. Вплив когнітивних процесів на розвиток агресії.
40. Сексуальна агресія: характеристики сексуального агресора; вплив
еротики і порнографії на агресію.

41. Характеристики об’єкта агресії – стать та раса об’єкта як передумова
агресії.
42. Алкоголь: моделі впливу алкоголю на агресивність поведінки;
способи контролювання агресії у людини в стані алкогольного сп’яніння.
43. Агресія, пов’язана зі спортивними подіями: агресія глядачів; агресія
серед учасників.
44. Катарсис як поведінкова агресія: розрядка напруження за допомогою
агресивних дій. Емоційний катарсис.
45. Покарання: чи є покарання ефективним засобом попередження агресії?
Страх покарання.
46. Емпатія, гумор та помірне сексуальне збудження як засоби запобігання
агресії.
47. Управління агресією.
48. Агресія у відповідь. Помста як вид агресії.
49. Збудження і агресія.
50. Вплив моделей неагресивної поведінки на схильність до агресії.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи;
- перевірка виконання кейсу;
- оцінка роботи в малих групах.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь
та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне

значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
Результат
Результат
кількість балів
=( навчальних
самостійної
(перед
+
) / 2 ) *10
(
занять
роботи за
підсумковим
за семестр
семестр
контролем)
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не
з’явився на підсумковий контроль, то у відомість обліку успішності
ставиться відмітка «не з’явився».
Підсумковий контроль оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (екзамені, заліку).
Загальна кількість
Підсумкові бали
Кількість балів за
балів
(перед
навчальної
=
+ підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем
контролем)
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох
разів з кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий –
комісії, до складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науковопедагогічних працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові
Підсумкові
Підсумкові
бали
= бали
за + бали
за :
2
навчальної
поточний
попередній

дисципліни
семестр
семестр
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного
контролю:
Робота
під
навчальних
занять

час

Самостійна
індивідуальна робота

та Підсумковий
контроль

Підготувати 2 доповіді або
Отримати не менше 6
реферати, вирішити проміжні
позитивних оцінок під
контрольні завдання: тести,
час інтерактивних занять,
завдання кейсів.
роботи в малих групах.

Отримати
за
підсумковий
контроль не менше
30
балів

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
в
балах

90 –
100

Оцінка за
національною
шкалою

Відмінно
(«зараховано»)

80 – 89

Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка

А

B

Добре
(«зараховано»)
75 – 79

C

65 –74

D
Задовільно
(«зараховано»)

60 – 64

E

Пояснення
«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
програмою навчання, виконані в повному обсязі, відмінна
робота без помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким
до максимального, робота з двома-трьома незначними
помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які
передбачені програмою навчання, виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом
балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з
декількома незначними помилками або з однією–двома
значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
неповністю, але прогалини не носять істотного характеру,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
в основному сформовані, більшість передбачених
програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з
виконаних завдань містять помилки, робота з трьома
значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
виконана, або якість виконання деяких з них оцінено
числом балів, близьким до мінімального, робота, що

задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

21–59

FX
Незадовільно
(«не
зараховано»)

1–20

F

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу
освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, більшість передбачених програм навчання,
навчальних завдань не виконано, або якість їхнього
виконання
оцінено
числом
балів,
близьким
до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над
матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання
навчальних завдань (з можливістю повторного складання),
робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не
сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі
помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом
курсу не приведе до значимого підвищення якості
виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки
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