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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики 

досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять відповідно до розкладу  ФСПО  

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-

розклад/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення 

знань та інформації, вільного оприлюднення і використання 

результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, 

установлених законом. 

Що будемо вивчати?  проблеми людських взаємовідносин 

Чому це треба вивчати?  − для розуміння змісту законів та підзаконних актів, що 

стосуються реалізації прав та інтересів людини; 

− для володіння методами підбору персоналу для 

виконання індивідуальних та колективних завдань; 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/login/index.php
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/
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− для дослідження типів інформаційного метаболізму 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати основні прийоми і методи визначення типу 

інформаційного метаболізму. 

Вміти досліджувати типи інформаційного метаболізму, їх 

особливості; встановлювати правильну психологічну 

дистанцію. 

Володіти методами підбору персоналу для виконання 

індивідуальних та колективних завдань. 

Вміти на практиці застосовувати отримані теоретичні знання. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність вибудовувати передбачувану тактику профілактики 

дистресу чи кризового стану людини.  

Розвинути базові soft skills: креативність, робота в команді, 

взаємодія з людьми, уміння вирішувати проблеми, 

саморозвиток, критичне мислення. 

Зміст дисципліни Практична психологія і проблеми людських взаємовідносин. 

Дихотомічні пари і їх класифікація. 

Основні принципи визначення ментальності людини. 

Особливості ментальності базових типів інформаційного 

метаболізму. 

Інтертипні стосунки. 

Групові взаємодії та еволюційні процеси в суспільстві. 

Обов’язкові завдання Здобувач вищої освіти повинен виконати усі завдання до 

практичних занять, включаючи відповідні завдання 

самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Актуальні проблеми соціального забезпечення, Соціальна 

інформатика та інформаційні технології в соціальному 

забезпеченні, Організаційно-кадрова робота в соціальному 

забезпеченні 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Морушко О.О., Химиця Н.О. Гуманізація 

інформаційного обміну : навч. посібник / О.О. Морушко, Н.О. 

Химиця – Львів: Вид-во Національного університету 

«Львівська політехніка», 2017. – 224 с. – (Серія 

«Документація та інформація»). для бакалаврів. 

2. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. 

Психологія управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп. 

/За редакцією Ходаківського Є. І. — К.: Центр учбової 

літератури, 2011. — 664  

3.  http://library.udpu.org.ua/  

4. www.nbuv.gov.ua/  

Поточний контроль Виконання завдань на практичних заняттях, самостійної 

роботи, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль залік 

http://library.udpu.org.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

