
ПЕРЕДМОВА 
Навчальна  дисципліна  «Психологія  впливу»  відноситься  до  навчальних  дисциплін

циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія»

Мета навчальної  дисципліни: формування  системи  знань  про основні  соціально-
психологічні проблеми, пов'язані з питаннями психологічного впливу, а також про існуючі або
можливі наукові підходи до розв'язання цих проблем.

Завдання  навчальної  дисципліни:  допомогти  студентам  глибоко  оволодіти
знаннями,  які  відображають  зміст  і  структуру  теорії  цілеспрямованого  високоефективного
психологічного  впливу;  усвідомити  психологічні  механізми  та  динаміку  високоефективного
психологічного впливу; сформувати уміння і навички ефективного використання психологічного
впливу у професійній діяльності. 

Об’єкт навчальної дисципліни: поведінка, діяльність, вчинки осіб, що підпадають
під психологічний вплив або здійснюють його;  взаємодія особистостей у різних соціальних
групах; процеси та механізми, які лежать в основі різних технік впливу.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: психологічний вплив на різноманітні
категорії  людей;  психологічні  механізми  та  динаміка  високоефективного  психологічного
впливу.

Після вивчення курсу «Психологія впливу» (шифр компоненти освітньої програми
– ОК 31) здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями: 

Загальні компетентності:
ЗК 3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії.
Спеціальні (фахові, предметні компетентності):
СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК  9.  Здатність  здійснювати  просвітницьку  та  психопрофілактичну  діяльність
відповідно до запиту.
Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,

валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики,  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й
самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,  застосування  психологічних  методик  для
досліджень та інтерпретація отриманих даних.

Організація поточного та підсумкового контролю знань. 
Метою  поточного  контролю  є  перевірка  у  студентів  рівня  набутих  на  лекціях,

практичних  заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу  фахових
знань  та  умінь.  Поточний  контроль  здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи
кожного  студента.  Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної
форм навчання.

Формою підсумкового контролю знань є екзамен.
 



 РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія
впливу»  (ОК  31)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою.

Програмними результатами навчання є:
ПРН  3.   Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПРН  9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх
розв’язання.
ПРН 10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.
ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПРН 14. Ефективно виконувати різні  ролі у команді  у процесі  вирішення фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.




