
 

                                                              

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни  

Психологія агресивності 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:нормативна Форма навчання: денна, заочна 
Освітній ступінь: молодший бакалавр, бакалавр 
Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.:  20/6 - лекції; 28/6 - семінарські; 72/108 - самостійна 
робота) 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача(викладачів) 
ПІБ: Мазоха Інна Степанівна 
Науковий ступінь, вчене звання, посада: канд.психол.н., доцент 
Кафедра: кафедра загальної та практичної психології 
Робочій e-mail:innamazoha@gmail.com 
Години консультацій на кафедрі: п’ятниця, 15:00-16:00 

 
3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Психологія агресивності» призначена для поглиблення фахових компетентностей студентів 

різних спеціальностей. Курс містить теми, які допоможуть студентам у вивченні проблеми психологічних 

аспектів агресії, теоретико-методологічного обґрунтування категоріально-понятійного апарату навчальної 

дисципліни та прикладні аспекти застосування діагностичних засобів вивчення агресивності в таких галузях 

психологічної науки як соціальна психологія, клінічна психологія, вікова та педагогічна психологія. Метою 

вивчення даної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями щодо цілей, функцій та видів агресивності та 

агресії, основних теорій агресії, основних причин виникнення агресивності та агресії; механізмів становлення 

агресивної поведінки людини; особливостей прояву агресії у різні вікові періоди, методів психологічної 

діагностики агресивності, індивідуальних та групових методів психокорекції агресивності.  

 

4. Результати навчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Психологія агресивності» 
зрозуміють: 

 - основні категорії й поняття «Психологія агресивності»;  

- основні положення детермінації агресивної поведінки;  

- психологічні особливості агресивної особистості;  
- психологічні аспекти становлення агресивної поведінки;  

- психологічні основи корекції агресивної поведінки. 
 
В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



-  використовувати відповідні психологічні знання при вирішенні окремих психологічних та педагогічних 
питань: визначати, аналізувати та пояснювати агресію та агресивність особистості, ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання;  
- аналізувати особливості агресивної поведінки, агресивних станів суб’єктів освітньої діяльності; 
- складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій щодо корекції агресивної 
поведінки. 
 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Агресивність та агресія: визначення та види 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Агресивность як властивість 

особистості. Агресія як поведінка.  
2. Агресія як намір. Агресія як завдання 

шкоди та образи.  
3. Ворожа (емоційна, імпульсивна) та 

інструментальна агресія.  
4. Реактивна та проактивна агресія. 

Деструктивна та конструктивна 
агресія.  

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12


Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furman

ov_SPPS.pdf  

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Агресивность як властивість 

особистості. Агресія як поведінка.  
2. Агресія як намір. Агресія як завдання 

шкоди та образи.  
3. Ворожа (емоційна, імпульсивна) та 

інструментальна агресія.  
4. Реактивна та проактивна агресія. 

Деструктивна та конструктивна 
агресія.  

 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2.Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12


– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm  

7. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. 

https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html  

8. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

9. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

10. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

11.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml  

Завдання для самостійної роботи: 
Підготуйте реферат з теми “Психологічні 

механізми агресивності 
військовослужбовців в різних видах і 
умовах діяльності”, ”Психологічні 
особливості різних форм агресивної 
поведінки у молодших школьників”, 
”Емпатя як засіб запобігання агресії”; 

„Суїцидальна поведінка як вид аутоагресії” 

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – 

СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

2. Бреслав Г. Психологическая коррекция 
детской и подростковой агрессивности. 
СПб.: Речь, 2004. 

 https://www.studmed.ru/breslav-ge-

psihologicheskaya-korrekciya-detskoy-i-

podrostkovoy-agressivnosti_d684508602c.html  

3. Гнидин О.П. Психологические 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm
https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b_%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.pdf
http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirno01.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirno01.pdf
https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
https://www.studmed.ru/breslav-ge-psihologicheskaya-korrekciya-detskoy-i-podrostkovoy-agressivnosti_d684508602c.html
https://www.studmed.ru/breslav-ge-psihologicheskaya-korrekciya-detskoy-i-podrostkovoy-agressivnosti_d684508602c.html
https://www.studmed.ru/breslav-ge-psihologicheskaya-korrekciya-detskoy-i-podrostkovoy-agressivnosti_d684508602c.html


особенности агрессивности и ее 
профилактика у субъектов из различных 
социальных сред : автореф. дис. … 
канд. психол. наук : 19.00.01, 19.00.07 / 
О.П. Гнидин. – Ставрополь, 2008. – 22 с 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2008/Gnidin_O_P_

2008.pdf   

4. Дроздов О.Ю. Соціально-психологічні 
фактори динаміки агресивної поведінки 
молоді : автореф. дис. … канд. психол. 
наук : 19.00.05 / О.Ю. Дроздов. – Київ, 
2003. – 20 с. 
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstr

eam/123456789/517/1/disser_Drozdov.pdf  

 

5. Змановская Е.В. Девиантология: 
(Психология отклоняющегося поведения): 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. -- М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. -- 288 с  

https://klex.ru/4dk  

6. Ильин Е. П. Психология агрессивного 
поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 
https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12   

 
 

Тема № 2. Основні теорії агресії. Причини агресивної поведінки та агресивності 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Агресія як інстинктивна поведінка 

(психоаналітичний та еволюційний 
підхід).  

2. Агресія як вияв спонуки (теорії 
агресії Берковіца, Зільмана). 

3. Когнітивні моделі агресивної 
поведінки.  

4. Агресія як набута соціальна поведінка 
(теорія соціального научіння).  

 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2008/Gnidin_O_P_2008.pdf
http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2008/Gnidin_O_P_2008.pdf
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/517/1/disser_Drozdov.pdf
http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/517/1/disser_Drozdov.pdf
https://klex.ru/4dk
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html


http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 
Підготуйте реферат з теми “Погляди 
Е.Фромма на агресію”. 
Тематика есе:  

1. “ Особливості інтегративної моделі 
К.Андерсона и Б.Бушмана”. 

2. “ Соціально-інтеракционістська 
модель агресивної поведінки 
Т.Тедеши і Р.Фелсона ”. 

Презентації за темами: 
1. “ Психоаналітична теорія агресії”. 
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Тема № 3. Методи систематичного дослідження агресивності та агресії 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Експериментальні та 

неекспериментальні підходи у 
дослідженнях. 

2. Дослідження агресивної поведінки за 
допомогою опитування: анкети, 
особистісні шкали, оцінювання 
іншими.  

3. Проективні методи. 
4. Спостереження за агресією.  
5. Лабораторні спостереження.  
6. Лабораторний експеримент.  
7. Ігрові міри агресії.  
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8. Експерименти А. Бандури з лялькою 
Бобо.  

9. Метод Басса і метод Тейлора. 
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психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 
Підготуйте реферат з теми „Методи 
вивчення дитячої агресивності”; 
„Діагностика та корекція агресивності 
молодших школярів методом казкотерапії”;  
 

Тематика есе:  
1. „Діагностика агресивності 

старшокласників” ”. 
2. “Агресіологія як міждисциплінарна 

галузь наукових досліджень”.  
3. “ Кібербулінг або агресія в інтернеті: 

способи розпізнання ” 
4. “Тест руки Е.Вагнера та його 

модифікація”.  
Презентації за темами: 

1. “Діагностика булінгу (цькування) в 
закладі освіти”  

 

1. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

3. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

4. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

5. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/ 

6. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furman

ov_SPPS.pdf 

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b_%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.pdf
http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf


Тема № 4. Становлення агресивної поведінки 

 

Перелік питань, що виноситься на 

Обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Засвоєння агресивної поведінки: 

сімейні взаємини, стиль сімейного 
керівництва, моделі сімейного 
впливу, взаємодія з ровесниками, 
моделі агресії в ЗМІ.  

2. Вплив когнітивних процесів на 
розвиток агресії: виникнення, 
закріплення, апробація і корекція 
агресивних форм поведінки.  

3. Стійкість агресивної поведінки.  
 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html


http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furma

nov_SPPS.pdf 

Семінарське заняття (4 год.) 
1. Засвоєння агресивної поведінки: 

сімейні взаємини, стиль сімейного 
керівництва, моделі сімейного 
впливу, взаємодія з ровесниками, 
моделі агресії в ЗМІ.  

2. Вплив когнітивних процесів на 
розвиток агресії: виникнення, 
закріплення, апробація і корекція 
агресивних форм поведінки.  

3. Стійкість агресивної поведінки.  
 

1.  Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

7. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm


Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. “Вплив алкоголю та наркотичних 
речовин на агресивну поведінку”; 

2. „Психологія терору та терористів”. 
 
Тематика есе:  

3. “ Адиктивна поведінка та її зв’язок із 
агресією ”. 

4. “ Роль емоцій у виникненні агресивної 
поведінки”.  

5. “ Поняття насильства. Види, форми 
насильства”.  

6. “ Вандалізм як деструктивна агресивна 
поведінка”. 

7. “Психологічні особливості прояву 
агресівної поведінки в підлітковому 
віці ”. 

 
Презентації за темами: 

1.“Співвідношення агресії та насильства”  
 

1. Бандура А. Теория социального научения / 
А. Бандура. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: 
http://royallib.com/book/bandura_albert/teoriya_sotsial
nogo_naucheniya.html 

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 
последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 
Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3.Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

3. 4. Злочинність неповнолітніх: причини, 

наслідки та шляхи запобігання: [ Текст ] / 

Н.Ю.Максимова, Л.А.Мороз, Л.І.Мороз, 

С.І.Яковенко [ За ред. С.І.Яковенка ] / 

Навчальний посібник; – К., 2005. 

http://194.44.152.155/elib/local/r195.pdf  

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного поведения. 

СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b_%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.pdf
http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirno01.pdf
https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirno01.pdf
https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml
http://royallib.com/book/bandura_albert/teoriya_sotsialnogo_naucheniya.html
http://royallib.com/book/bandura_albert/teoriya_sotsialnogo_naucheniya.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html
http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://194.44.152.155/elib/local/r195.pdf


https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

8. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

9. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/ 

10. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furma

nov_SPPS.pdf 

 

Тема № 5. Біологічні основи агресивної поведінки людини 
 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Роль спадкового чинника у 

формуванні агресивної поведінки 
людини.  

2. Аномалії, пов’язані з Y- та X-
хромосомами.  

3. Гормони та агрессивна поведінка. 
4. Центральна нервова система 

(взаємозв’язок головного мозку і 
навколишнього середовища). 
 

1.  Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agress

iya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP0

11060.HTM#$p60 

3. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051adb

712a4f12  

4. Психологические проблемы агрессии в 

https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b_%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.pdf
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социальных отношениях: Монография / И.А. 

Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : БрГУ, 

2014.– 261 с.  

5. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

6. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Fur

manov_SPPS.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Роль спадкового чинника у 

формуванні агресивної поведінки 
людини.  

2. Аномалії, пов’язані з Y- та X-
хромосомами.  

3. Гормони та агресивна поведінка. 
4. Центральна нервова система 

(взаємозв’язок головного мозку і 
навколишнього середовища). 
 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agress

iya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP0

11060.HTM#$p60 

3. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. № 

1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

4. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051adb

712a4f12 

5. Психологические проблемы агрессии в 

https://nlp-institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html
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социальных отношениях: Монография / И.А. 

Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : БрГУ, 

2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 
 

“Збудження і агресія: вплив збудження на 
агресивність та вплив агресії на збудження.  
 
 
Тематика есе:  
 

“Біологічні та психологічні теорії 
пояснення злочинної поведінки 
неповнолітніх” 
 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agress

iya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP0

11060.HTM#$p60 

3. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. № 

1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

4. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051adb

712a4f12 

5. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / И.А. 

Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : БрГУ, 

2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/ 
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Тема № 6. Зовнішні детермінанти агресії 
 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Фрустрація: перешкода на шляху до 

бажаного як передумова агресії. Від 
фрустрації до агресії.  

2. Вербальний та фізичний напад: 
реальна та уявна провокація до 
агресії.  

3. Характеристики об’єкта агресії – 
стать та раса об’єкта як передумова 
агресії.  

4. Вплив з боку оточуючих як 
передумова агресії: підкорення 
наказам, ефект присутності та вчинків 
третьої сторони. 

5. Агресія і спека.  
6. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив 

забрудненого повітря на агресію).  
7. Зовнішні детермінанти агресивної 

поведінки (індивідуальні 
характеристики, різноманітні 
предмети, мас-медіа). 

 

1.. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 

2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agressiya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-shostakovich-b-v-2002.html
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http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_

SPPS.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Фрустрація: перешкода на шляху до 

бажаного як передумова агресії. Від 
фрустрації до агресії.  

2. Вербальний та фізичний напад: 
реальна та уявна провокація до 
агресії.  

3. Характеристики об’єкта агресії – 
стать та раса об’єкта як передумова 
агресії.  

4. Вплив з боку оточуючих як 
передумова агресії: підкорення 
наказам, ефект присутності та вчинків 
третьої сторони. 

5. Агресія і спека.  
6. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив 

забрудненого повітря на агресію).  
7. Зовнішні детермінанти агресивної 

поведінки (індивідуальні 
характеристики, різноманітні 
предмети, мас-медіа). 

 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2.Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

7. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPPS.pdf
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Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml  

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів:  
 
“Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: 
причини виникнення та профілактика ”; 
„Мотиваційні детермінанти агресивної 
поведінки”; „Засоби масової інформації як 
джерело посилів до агресії”; „ Агресія у 
сфері освіти”; “Вплив однолітків на 
формування агресивної поведінки”. 
 

1.   Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2.Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 
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современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

7. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml  
 

Тема №7. Індивідуальні детермінанти агресії: особистість,  
установки та гендер 

 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP011060.HTM#$p60
https://ru.calameo.com/read/0045343051adb712a4f12
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http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f_%d0%9f%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8b_%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.pdf
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Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Особистість та агресія: риси 

характеру, що впливають на 
агресивність (тривога, страх 
соціального несхвалення; 
упередженість; дратівливість, 
емоційна чуттєвість; локус контролю; 
сором). 

2. Установки, система цінностей та 
агресія. 

3. Гендер і агресія: чоловіки і жінки як 
агресори, чоловіки і жінки як об’єкти 
агресії. 

 
 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov

_SPPS.pdf 
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Семінарське заняття (2 год.): 
1. Особистість та агресія: риси 

характеру, що впливають на 
агресивність (тривога, страх 
соціального несхвалення; 
упередженість; дратівливість, 
емоційна чуттєвість; локус контролю; 
сором). 

2. Установки, система цінностей та 
агресія. 

3. Гендер і агресія: чоловіки і жінки як 
агресори, чоловіки і жінки як об’єкти 
агресії. 

 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov

_SPPS.pdf 
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів:  
 

“Особливості психокорекції дитячої 
агресивності засобами арт-терапії  ”; 

„Агресія у людей похилого віку”. 
Тематика есе:  
“ Агресія у зрілому віці ”..  
„Статеві відмінності в агресивній поведінці 
людей” 
 

Презентації за темами:  
11. “Психологічні особливості праці як 

засобу виконання покарання”. 

 

1.   Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html  

2. Берковиц Л. Агрессия: причины, 

последствия и контроль /Пер. с англ. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html  

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с англ. 

– СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.html 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12  

6. Психология человеческой агрессивности: 

Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: 

Харвест, 1999. – 653 с. https://nlp-

institute.ru/library/s55/nlp/selchenok.html 

7. Фурманов И.А. Социальная психология 

агрессии и насилия: учебн. пособие / И.А. 

Фурманов. – Минск: БГУ, 2016. – с. 

http://www.academy.edu.by/files/SPPS/Furmanov_SPP

S.pdf 
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Тема № 8. Превентивні заходи та корекція агресивної  
поведінки 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Катарсис як поведінкова агресія: 

зняття напруження за допомогою 
агресивних дій. Емоційний катарсис.  

2. Вплив моделей неагресивної 
поведінки. Когнітивні методи 
контролю агресії (атрибуції, 
пом’якшувальні обставини, 
пробачення та виправдання).  

3. Індукція несумісних реакцій: емпатія, 
гумор  як засоби запобігання агресії  

4. Тренінг соціальних умінь у 
запобіганні та подоланні агресії.  

 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2.Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 

4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 
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социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-1.shtml 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Катарсис як поведінкова агресія: 

зняття напруження за допомогою 
агресивних дій. Емоційний катарсис.  

2. Вплив моделей неагресивної 
поведінки. Когнітивні методи 
контролю агресії (атрибуції, 
пом’якшувальні обставини, 
пробачення та виправдання).  

3. Індукція несумісних реакцій: емпатія, 
гумор  як засоби запобігання агресії  

4. Тренінг соціальних умінь у 
запобіганні та подоланні агресії.  
 

1. Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 

Шостакович Б.В. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. - 464 c. 

https://obuchalka.org/20210611133289/agres

siya-i-psihicheskoe-zdorove-dmitrieva-t-b-

shostakovich-b-v-2002.html 

2.Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия 

и контроль /Пер. с англ. – СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 510 с. 

http://nkozlov.ru/book/254-berkovic-leonard-

agressija-prichiny-posledstvija-i-kontrol.html 

3. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия /Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 1998. – 330 с. 

http://krotov.info/libr_min/02_b/ar/baron00.ht

ml 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/PP

011060.HTM#$p60 
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4. Ениколопов С.Н. Понятие агрессии в 

современной психологии [Текст] / С.Н. 

Ениколопов // Прикладная пси- 

хология. М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. 

№ 1. С. 60-71 

http://psychlib.ru/mgppu/periodica/pp102001/P

P011060.HTM#$p60 

5. Ильин Е. П. Психология агрессивного 

поведения. СПб.: Питер, 2014. 368 с. 

https://ru.calameo.com/read/0045343051ad

b712a4f12 

6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 

http://yurpsy.com/files/xrest/2/10.htm   

7. Психологические проблемы агрессии в 

социальных отношениях: Монография / 

И.А. Фурманов [и др.] ; под науч. ред. И.А. 

Фурманова ; Брест, гос. ун-т им. А.С. 

Пушкина, Белорус, гос. ун-т. — Брест : 

БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 

с.  

https://pedlib.ru/Books/3/0193/3_0193-

1.shtml 
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Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів:  
 

“Психологічний тренінг як засіб зниження 
агресивності підлітків”; 
„Засоби боротьби з насиллям над дітьми”. 
 

Тематика есе:  
1. “Соціальний контроль за агресією”. 
2. “Профілактика суїцидальної поведінки 

підлітків”.  
3. “Психотерапія агресії та ознак насилля”. 

 
Презентації за темами:  

8. “Взаємозв’язок комп’ютерної ігри та 
агресивної поведінки”. 

 

1.  Агрессия и психическое здоровье. 

Монография / Под ред.: Дмитриева Т.Б., 
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Пресс, 2002. - 464 c. 
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6. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии: 

пер. с англ. / Б. Крэйхи. – СПб.: Питер, 2003. 

– 336 с. 
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БрГУ, 2014.– 261 с.  

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/109323/1/  

8. Румянцева Т.Г. Понятие агрессивности в 

современной зарубежной психологии 

Вопросы психологии. 1991. №1. С.81–87.  

 http://www.voppsy.ru/issues/1991/911/911081.htm  

9. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. 

Психологические особенности и варианты 

детской агрессивности. Вопросы 

психологии. 2002. № 1. С. 17-26. 

https://www.osoboedetstvo.ru/files/book/file/smirn

o01.pdf  

10.  Фурманов И.А. Детская агрессивность: 

психодиагностика и коррекция / И.А. 

Фурманов.– Минск.: Ильин В.П., 1996.– 192 
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 6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 
умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 
заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 
відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 
повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 
термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 
балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком,мають в повному обсязі 
виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 
Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою.У випадку відсутності 
студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 
призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 
є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 
модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 
виставлення негативної оцінки. 

 

6. Проміжний контроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі трьох теоретичних питань різних рівнів 
складності та практичного завдання. 
Зразок модульної контрольної роботи 

 

1. Агресивність та агресія: визначення та види. 
2. Основні теорії агресії. 
3. Зовнішні детермінанти агресії. 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 
традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

 
Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 
середньозважений бал оцінок за відповіді на 
семінарських заняттях та виконання 
індивідуальних завдань, який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 
контроль) – за 
результатами виконання 
модульної контрольної 
роботи 

Мінімальний 
пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 
контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під час 
поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 
самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 



«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 
ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 
стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 
деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

 
 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, 
висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 
основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні 
неточності та помилки. 

 
2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому 
обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 
окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та 
курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 
помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 
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