Психологія агресії
назва вибіркової дисципліни

Семестр: _7 або 8____
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);
аудиторні години – 30 (лекції – 16, практичні - 4 , семінарські -10)
Лектор: доц. Гупаловська Вікторія Анатоліївна (ел.адреса viktoriah@ukr.net)
Результати навчання:
знати:
 основні теорії пояснення агресії та агресивності, види агресії;
 основні причини виникнення агресії; механізмами становлення агресивної поведінки;
 соціальні та індивідуальні детермінанти агресивності; особливості прояву агресії у різних
умовах і за різних обставин; причини тероризму і серійних убивств;
вміти:
 відрізняти агресивну поведінку від агресивних станів; володіти навичками поведінки із
агресивними особами;
 проаналізувати убивство як крайній прояв агресії.
Анотація навчальної дисципліни: предметом вивчення навчальної дисципліни є агресія як
поведінковий прояв та агресивність як особистісна риса. Програма навчальної дисципліни
складається із двох частин: 1) теорії агресії, її види. Становлення агресивної поведінки. 2)
Детермінанти агресії. Запобігання та корекція агресії.
Метою викладання навчальної дисципліни є сформувати знання про цілі, функції та види
агресії, основні теорії агресії, основні причини виникнення агресії; механізми становлення
агресивної поведінки людини; особливості прояву агресії у різних умовах і за різних
обставин, превентивні заходи та корекцію агресивної поведінки. Розглянути прояви агресії у
природних умовах, роль ЗМІ у формуванні агресивної поведінки. Проаналізувати убивство
як крайній прояв агресії, психологію терору, терористів і серійних убивць.
Важливими завданнями вивчення дисципліни є розглянути та проаналізувати біологічні
основи агресивної поведінки людини, зовнішні та соціальні детермінанти агресії,
індивідуальні детермінанти агресії: особистість, установки та гендер.
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