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1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Денна форма навчання 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньо-кваліфікаційни

й рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Вибіркова 

 
 

016 Спеціальна освіта Рік підготовки 

3-й 4-й 

Загальна кількість 

годин –  90 

Семестр 

5-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

-   2 год. 

Практичні, семінарські 

 14 год.  8 год. 

Лабораторні 

 16 год. - год. 

Самостійна робота 

60 год.  80 год. 

Вид контролю:  

залік залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – 

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (40 % / 60 %); для заочної форми 

навчання – 90 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота.  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Курс «Психодіагностика та технології проведення психологічних 

тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах» покликаний забезпечити 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі прикладної 

психології та психологічної практики, що дасть змогу їм ефективно 

використовувати отримані знання на практиці і взаємодіяти зі спеціалістами 

психологами. 

Психологічна діагностика − один з трьох основних напрямків діяльності 

психолога-практика. Психологічні тренінги – найбільш відомий та ефективний 

метод практичної психології на сучасному етапі. Група – це реальний світ в 

мініатюрі. В ній існують ті ж самі проблеми міжособистісних відношень, 

поведінки, прийняття рішень і т.д.  У ній можливе вирішення проблем, яке не 

можливе у реальному  житті. Група – ідеальне та безпечне місце для навчання, 

розвитку, корекції, групового консультування тощо.  

Завдання курсу: 

1) Ознайомити слухачів з класифікацією методів та психометричними основами 

психодіагностики. 

2) Проаналізувати специфіку використання тестів, стандартизованих самозвітів та 

проективних методик. 

3) Розкрити особливості організації та проведення психодіагностичного 

обстеження, а також наукового експериментального психологічного 

дослідження. 

4) Висвітлити специфіку психодіагностики різних сфер особистості. 

5) Охарактеризувати використання психодіагностичного інструментарію   в різних 

сферах соціальної практики. 

6) Сформувати в студентів уявлення про сутність та специфіку психотренінгового 

заняття. 

7) Навчити студентів базовим технікам та стратегіям підготовки 

психотренінгового заняття. 
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8) Ознайомити студентів зі специфікою феномену малої групи. 

Завдання розкриваються через знання і вміння отримані студентом в 

результаті вивчення дисципліни. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретико-методологічні принципи та психометричні основи психодіагностики; 

специфіку використання різних методів психодіагностики;  

- теоретичні основи організації і проведення психодіагностичного обстеження, його 

основні етапи;   

- використання психодіагностичного інструментарію у різних сферах соціальної 

практики та особливості психодіагностики різних сфер особистості. 

- місце та роль психологічного тренінгу в сучасній психологічній практиці. 

- основні проблеми у царині психотренінгових занять. 

- завдання психотренінгу. 

- основні вимоги до особистості тренера. 

- особливості проведення психотренінгових занять з дітьми та дорослими людьми з 

нормою та патологією. 

вміти: 

 відбирати методи для проведення певного типу дослідження, усвідомлювати 

їх доцільність, обмеження та переваги; чітко визначати, які структурні 

компоненти особистості діагностує кожна конкретна методика; 

 у процесі відбору методик для конкретного психодіагностичного обстеження, 

вміти визначати їх точність, надійність та валідність; 

 застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні принципи 

психодіагностики; забезпечити дотримання всіх вимог до проведення 

психодіагностичного обстеження, запобігати помилки, які можуть бути 

допущені непрофесіоналами; 

 самостійно вести картотеку методик, за необхідності поставити задачу 

програмісту; 

 проводити науково-методичну роботу: чітко визначати проблему, висувати 

гіпотезу, проводити науковий експеримент; 

 вміти правильно сформулювати та оформити психологічне заключення; 

 самостійно визначати появу високої похибки в результатах, відсіювати 

недостовірні протоколи; використовувати прийоми та способи для 

запобігання можливих викривлень та отримання найбільш повної інформації; 

 систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити висновки 

та прогнози щодо психологічного діагнозу та запобігати помилок у його 

встановленні; 

 добирати методики для діагностичного обстеження представників різних 

вікових груп; 

 встановлювати ступінь розвитку психічних властивостей та процесів, їх 
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якісний і кількісний показник; 

 - визначати методи та специфіку психодіагностичної роботи з особами, які 

мають порушення психічного розвитку та відхилення у поведінці; 

 визначати якою мірою стандартизовані самозвіти, тестові норми можна 

застосовувати в певному культурному середовищі, з даним контингентом;  

 оволодіти методами, специфікою, особливостями психолого-педагогічної 

психодіагностики; 

 здійснювати психодіагностику основних соціально-психологічних 

характеристик групи, проблем лідерства та управління з метою подальшої їх 

оптимізації. 

 правильно відмовляти клієнту в наданні психологічної допомоги та ін. 

здійснювати презентацію (міні-лекція), інструктаж і коментарі тренера як 

компоненти тренінгу. 

 вміти проводити групову дискусію, вправи, демонстрацію як компоненти 

тренінгу. 

 використовувати тестування, брейнстормінг, ділові ігри як компоненти 

тренінгу. 

 здійснювати оцінювання ефективності тренінгу. 

 знати види тренінгових груп та їх основну характеристику. 

 

Компетенції. Соціально-особистісні: розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики); 

розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність 

учитися; здатність до критики й самокритики; креативність, здатність до 

системного мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у 

досягненні мети; турбота про якість виконуваної роботи; толерантність. 

Загальнонаукові компетенції: базові уявлення про основи філософії, психології, 

педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, 

розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності. Інструментальні 

компетенції: навички роботи з комп'ютером; дослідницькі навички. Професійні 

компетенції: сучасні уявлення про принципи організації, навчально-методичного 

забезпечення, та механізми практичної роботи з особами, які мають порушення 

психофізичного розвитку; сучасні уявлення про принципи державної політики у 

сфері корекційної освіти, завдання, напрями, зміст, методи, засоби, форми 

корекційної допомоги особам з порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи 

вирішення актуальних проблем корекційної освіти; здатність застосовувати сучасні 

освітні, реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, установ 

сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту; базові уявлення про основні 

закономірності, історичні та сучасні досягнення практичної роботи з особами, які 

мають порушення психофізичного розвитку; розуміння ролі особистості 

корекційного педагога у роботі з особами, які мають порушення психофізичного 
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розвитку; уявлення про зміст корекційної роботи з різними групами осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку та диференційованими методами 

корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, розвивальної, попереджувальної 

роботи з ними; базові уявлення про категорії осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку, які є суб’єктами корекційної освіти; розуміння значення комплексного 

підходу у наданні корекційних освітніх послуг; володіння методами 

спостереження, опису, ідентифікації, класифікації порушень психофізичного 

розвитку; здатність застосовувати основні теоретичні та практичні методи аналізу 

та оцінки стану психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх 

послуг. Спеціалізовано-професійні: здатність організовувати та здійснювати 

навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, вікових 

та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, програм навчання 

та виховання; здатність використовувати професійно-профільовані знання у 

діагностичному обстеженні осіб з порушеннями психофізичного розвитку; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні етіології, 

симптоматики, патогенезу, психологічних механізмів порушень психофізичного 

розвитку; здатність використовувати професійно-профільовані знання при 

визначенні рівня психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти;  

прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних психологічних,  

медичних та соціальних послугах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Основи практичної психодіагностики 

Тема 1. Загальна характеристика психодіагностичної практики або практичної 

психодіагностики. Класифікація психодіагностичних методів 

Тема 2. Психометричні основи психодіагностики.  Характеристика тестів.  

Тема 3. Проективні методики. 

Кредит 2. Специфіка психодіагностичного процесу 

Тема 4. Етапи психодіагностичного  процесу. 

Кредит 3. Особливості психлогічного тренінгу 

Тема 5. Психологічний тренінг: поняття, історія, принципи, структура. 

Тема 6. Компоненти, тренінгового заняття. Специфіка організації тренінгового 

заняття. 

Тема 7. Поняття тренінгової групи. Види тренінгових груп. 

Тема 8. Психологічний зміст взаємодії та індивідуальний стиль тренера.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 
р. 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Основи практичної психодіагностики 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

психодіагностичної практики 
або практичної 

психодіагностики. 

Класифікація 
психодіагностичних методів 

10   2  8 10 2    8 

Тема 2. Психометричні 

основи психодіагностики.  

Характеристика тестів.  

10  2   8 10     10 

Тема 3. Проективні 

методики. 

10  2 2  6 10  2   8 

Кредит 2. Специфіка психодіагностичного процесу 

Тема 4. Етапи 

психодіагностичного  
процесу. 

10  2 2  6 10  2   8 

Кредит 3. Особливості психлогічного тренінгу 

Тема 5. Психологічний 
тренінг: поняття, історія, 

принципи, структура. 

10   2  8 10     10 

Тема 6. Компоненти, 

тренінгового заняття. 
Специфіка організації 

тренінгового заняття. 

10  4 2  4 10  2   8 

Тема 7. Поняття тренінгової 
групи. Види тренінгових 

груп. 

10  2 2  6 10  2   8 

Тема 8. Психологічний зміст 

взаємодії та індивідуальний 
стиль тренера.  

20  2 4  14 10     10 

Усього 90  14 16  60 90 2 8   80 
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Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження 

2 

2.  Психодіагностика особистості 2 

3.  Психодіагностика в різних сферах соціальної практики 2 

4.  Психологічний зміст взаємодії у тренінговій групі 2 

5.  Планування і дизайн тренінгу 2 

6.  Організація тренінгу 4 

7.  Види тренінгових груп 4 

 Разом 14 

 

Теми практичних занять (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

3 Організація і проведення психодіагностичного 

обстеження 

2 

7 Планування і дизайн тренінгу 2 

8 Організація тренінгу 2 

9 Види тренінгових груп 2 

 Разом 8 

 

Теми лабораторних занять (денна форма) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психолого-педагогічна діагностика 2 

2 Діагностика порушень розвитку  та 

емоційно-особистісної дезадаптації 

4 

3 Організація тренінгу 2 

4 Види тренінгових груп 2 

5 Практикум проведення тренінгу 6 

 Разом 16 
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Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Діагностика порушень розвитку дитини 10 

2 Особливості професійної психодіагностики 10 

3 Специфіка психодіагностичної роботи з різними 

віковими категоріями людей 

10 

4 Проективні методики в діагностиці самосвідомості 

особистості 

10 

5 Методи та прийоми, психотехнічний інструментарій 

психотренінгу 

10 

6 Система блоків тренінгу 10 

 Разом 60 

 

Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Діагностика порушень розвитку дитини 10 

2 Особливості професійної психодіагностики 10 

3 Специфіка психодіагностичної роботи з різними 

віковими категоріями людей 

20 

4 Проективні методики в діагностиці самосвідомості 

особистості 

10 

5 Методи та прийоми, психотехнічний інструментарій 

психотренінгу 

10 

6 Система блоків тренінгу 20 

 Разом 80 

 

Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 

Реферат на тему 

1 Класифікація методик психодіагностики самосвідомості 

2 Діагностика емоційних станів особистості 

3 Проективні методи діагностики потреб та мотивів 

4 Роль тренера у груповій динаміці 

5 Оцінка тренінгового заняття 
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6 Значення шеренгу для тренінгового заняття 

7 Розвиток вітчизняного психотренінгу 

 

Методи навчання 

За характером подачі навчального матеріалу: словесні, наочні, практичні; за 

організаційним характером навчання: методи організації та здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю та самоконтролю у навчанні, 

бінарні методи навчання; за логікою сприймання та засвоєння навчального 

матеріалу: індуктивно-дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, 

проблемні.  

11. Методи контролю 

Поточне тестування, самостійна робота, модульні контрольні роботи, 

підсумковий тест (іспит)                                               

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів) 

 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1-34 (неприйнятно) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

 300 КР 1 КР 2 КР 3 

100 100 100 
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13. Методичне забезпечення 

1. Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / 

Т.О. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 152 с. 

2. Пироженко Т.А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка: монография / 

Т.А. Пироженко; рецензенты: В.А. Моляко, Е.Л. Кононко, В.В. Рыбалка. – К.: 

Нора-принт, 2002. – 308 с. 

3. Піроженко Т.О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: 

Навчально-методичний посібник / Т.О. Піроженко. – Тернопіль: Мандривець, 

2010. – 136 с.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 1994. – 237с. 

2. Бурлачук     Л.Ф.,     Морозов     С.М.     Словарь-справочник     по 

психологической диагностике. – Киев, 1989. – 207 с. 

3. Бурлачук         Л.Ф.,         Савченко         Е.П.         Психодиагностика 

(психодиагностический инструментарий и его применение в условиях 

социальных служб). – Киев, 1995. – 100 с. 

4. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л., 1984. – 216 

с. 

5. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в экспериментальную 

психологию личности. – М.: Просвещение, 1985. – 319 с. 

6. Немов Р.С. Психология: Учеб для студ-ов пед. вузов: В 3 кн. – Кн. 

3: Экспериментальная  педагогическая психология и психодиагностика. – 1985. 

–         512 с. 

7. Общая психодиагностика / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. – 

М, 1988. – 304 с. 

8. Овчарова Р. В.  Справочная книга школьного психолога – М., 1993. – 256 с.  

9. Практикум   по   экспериментальной   и   прикладной   психологии  /   Под ред.            

А. А. Крылова. – Л., 1990. – 272 с. 

10. Практикум     по     психодиагностике.     Диагностика    мотивации и 

саморегуляции – М., 1990. – 160 с. 

11. Практикум по психодиагностике: Конкретные психодиагностические 

методики –М., 1989. – 176 с.  

12. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика / 

И.Ю.Беляева и др. – М., Изд-во МГУ, 1992. – 116 с. 

13. Психодиагностика: теория и практика / Общ.ред. Н.Ф.Талызиной – М., 1986. 

– 207 с.  

14. Психологическая диагностика: Проблемы исследования/ Под ред.             К.М 

Гуревича. – М., 1981. – 232 с. 

15. Психологическая диагностика: Учеб.пособие / К.М.Гуревич, М.К. Акимова, 

Г.А.Берулава и др.  – Бийсх, 1993. – 324 с. 

16. Шевандрин Н.И. Применение методов  психодиагностики в педагогической 

практике. – Ч. 1: Основы общей психодиагностики. – Ростов-на-Дону, 1985. – 

420 с.  
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17. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие 

личности. – М.: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 1998. – 420 с. 

 

Допоміжна 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: изд. Моск. ун-та, 1988. – 432 с. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического 

анализа. М.: Изд. Моск. ун-та, 1990.    367 с.  

3. Бодалев А.А. Личность и общение: Изб. тр. – М.: Педагогика, 1983. – С. 250 – 

325. 

4. Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. – М.: Могель, 1978. – С. 110 – 

136. 

5. Валлон А.  От  действия к мысли. Очерк сравнительной психологии: пер. с 

фр. – М.: Изд. иностр. лит., 1956. – 237 с.  

6. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.:    Изд. Моск. ун-та, 1976. – 199 

с.  

7. Естественнонаучные основы психологии / Под ред. А.А.Смирнова, 

А.Р.Лурия, В.Д. Небелицина. – М.: Педагогика, 1978. – 367 с. 

8. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 141 с. 

9. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 1987. – 189 с. 

10. Клименко В.В. Психологія наукової творчості. – К.: Аверс, 1998. – 347 с. 

11. Климов Б.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от 

типологических свойств нервной системы. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 

1969. – 278 с. 

12. Корольчук М.С. Історія психології. – К.: Ельга, 2004. – 248 с. 

13. Ломов Б.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии. – М.: 

Наука, 1984.–С. 11–76. 

14. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1999. – 688 с. Максименко 

С. Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 272 с. 

15. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б.Гшшенрейтер,  

В.Я.Романова. – М.:  Изд-во  Моск. ин-та, 1982. – 173 с. 

16. Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии: Пер. с пол. – М: 

Прогресс, 1982. – 230 с. 

17. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. – К.: Вища шк., Головне 

видавництво, 1979. – 199 с. 

18. Функциональные системы организма / Под ред. К.В.Судакова. – М.: 

Медицина, 1987. – 432 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=122 

2. Фромм Э. Анатомия человеческой агрессии [Електронний ресурс]: 

монографія / Э. Фромм. – К.: К.Р.А.С. – М.А.Т., 2009. – 453 с. – Режим 

http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=122
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доступу до вид.: http://aitrus.info/node/211 (20.12.2010). – Назва з екрана. 

3. Лоренц К. Агрессия [Електронний ресурс]: монографія / К. Лоренц. – М.: 

Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 272 с. – Режим доступу 

до вид.: http://lib.ru/PSIHO/LORENC/agressiya.txt (22.12.2010). – Назва з 

екрана. 

4. Акцентуації характеру. Хрестоматія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль : Астон, 2008. – 352 с.. –  

(В опр.). 

5. Атраментова Л.А.  Введение в психогенетику [Текст] : Учебное пособие / Л. 

А. Атраментова, О. В. Филипцова. – М. : Флинта, 2004. – 472 с.. 

6. Бабкина Н.В.  Оценка психологической готовности детей к школе [Текст] : 

Пособие для психологов и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения / Н. В. Бабкина. – М. : Айрис-пресс, 2005. – 144с.. – (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

7. Бендас Т.В.  Гендерная психология [Текст] : Учебное пособие / Т. В. Бендас. – 

М. : Питер, 2006. – 431с.. – (Учебное пособие – 2екз.). 

8. Бобир О.В.  Етикет учителя [Текст] : Навчально-методичний посібник / О. В. 

Бобир. – К. : Ленвіт, 2004. – 192с. (2 екз.) 

9. Богуш А.М.  Методика навчання дітей української мови в дошкільних 

навчальних закладах [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / А. М. Богуш. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – К. : Слово, 2008. – 440с.. 

10. Бочелюк В.Й.  Психологія: вступ до спеціальності [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Й. Бочелюк, В. В. 

Зарицька. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 288с.. 

11. Бреслав Г.  Психология эмоций [Текст] : Учебное пособие для студентов 

психологических специальностей / Г. Бреслав. – М. : Смысл, Академия, 2004. 

– 544 с.. 

12. Бреслав Г.Э.  Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности [Текст] : Учебное пособие для специалистов и дилетантов / Г. 

Э. Бреслав. – СПб. : Речь, 2006. – 144 с. (2 екз.) 

13. Варій М.Й.  Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / М. Й. Варій. – 2-ге вид., випр. і доп.. – К. : Центр 

учбової літератури, 2007. – 968с. (3 екз.) 

14. Васянович Г.  Психологія і педагогіка [Текст] : Лекції. Т. 4 / Г. Васянович. – 

Львів : Сполом, 2010. – 512 с.. –  (В опр.). 

15. Видра О.Г.  Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / О. Г. Видра. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 112 с.. 

16. Винославська О.В.  Людські стосунки [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / О. В. Винославська, М. П. Малигіна. – 

К. : Центр учбової літератури, 2006. – 142с.. 

17. Відпочиваючи, я вчусь [Текст] / Упоряд.: С. Максименко, О. Главник. – К. : 

Главник, 2006. – 112 с.. – (Бібліотечка соціального працівника). 

18. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник / О.В. 

Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.. – 2-ге вид.. – К. : 

http://aitrus.info/node/211
http://lib.ru/PSIHO/LORENC/agressiya.txt
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Каравела, 2008. – 400 с.. 

19. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін.. – 2-ге вид., доп.. – К. : Каравела, 2007. – 400с.. – (Вища 

освіта в Україні) (2 екз.) 

20. Вільчковський Е.С.  Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку [Текст] : Навчальний посібник / Е. С. Вільчковський, О. І. 

Курок. – 2-ге вид., перероб. та доп.. – Суми : Університетська книга, 2008. – 

428 с.. –  (В опр.). 

21. Власова О.І.  Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 

с. –  (В опр.). 

22. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. 

Зацепин.. – 4-е изд., стер.. – М. : Академия, 2007. – 368 с.. –  (В пер.). 

23. Вчимося вирішувати проблеми [Текст] / Азарова Т.В., Барчук О.І., Беглова 

Т.В., Бітянова М.Р., Корольова Е.Г., Пяткова О.М.; під заг. ред. Бітянової 

М.Р.. – К. : Главник, 2007. – 144 с.. – (Серія "Психологічний інструментарій"). 

24. Гальперин П.Я.  Введение в психологию [Текст] : Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / П. Я. Гальперин. – 7-е изд.. – М. : 

КДУ, 2007. – 336с.. 

25. Детская логопсихология [Текст] : Учебное пособие для студенто высших 

учебных заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. – М. : Владос, 2008. – 175 с.. 

26. Дрозденко К.С.  Загальна психологія в таблицях і схемах [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів 

/ К. С. Дрозденко. – К. : Професіонал, 2004. – 304с.. 

27. Дружинин В.Н.  Экспериментальная психология [Текст] : Учебник для 

студентов высших учебных заведений / В. Н. Дружинин. – 2-е изд., доп.. – 

СПб. : Питер, 2006. – 320с. (3 екз.) 

28. Дуткевич Т.В.  Дитяча психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Дуткевич. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 424 с. (3 екз.) 

29. Дуткевич Т.В.  Практична психологія: вступ до спеціальності [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. 

Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид.. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 

256с. (2 екз.) 

30. Заброцький М.М.  Основи вікової психології [Текст] : Навчальний посібник / 

М. М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2005. – 112с. (2 

екз.) 

31. Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук 

та ін.. – К. : Просвіта, 2005. – 464с.. 

32. Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / Упоряд. Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З., Лисянська 

Т., Зелінська Т., Співак Н., Булах І., Зінченко Л., Абрамян Н., Гоголь О.. – К. : 
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Каравела, 2009. – 464с.. –  (4 екз.) 

33. Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко та ін. ; За заг. ред. 

С.Д. Максименка. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 

704с.. 

34. Зелінська Т.М.  Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і 

психокорекція [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. М. Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 256 с.. –  (В 

опр.). 

35. Зелінська Т.М.  Практикум із загальної психології [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів факультетів іноземної філології. Англійською, 

німецькою, французькою, польською мовами / Т. М. Зелінська, С. В. 

Воронова, А. Е. Хурчак. – К. : Каравела, 2006. – 216с.. –  (В опр.). 

36. Ільїна Н.М.  Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях 

[Текст] : Навчальний посібник / Н. М. Ільїна. – Суми : ВТД "Університетська 

книга", 2009. – 239 с.. –  (В опр.). 

37. Індивідуалізація виховання дошкільника [Текст] : Навчальний посібник для 

педагогів, психологів, вихователів дитячих дошкільних закладів, студентів 

середніх і вищих педагогічних закладів, батьків. – К. : Педагогічна думка, 

2007. – 152 с.. 

38. Кабашнюк В.О.  Психофізіологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. – 

Львів : Новий світ-2000, 2011. – 200 с.. 

39. Каменская Е.Н.  Основы психологии: Конспект лекций [Текст] : Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Е. Н. Каменская. – 2-е 

изд., доп. и перераб.. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 224с.. 

40. Кандрашев В.Н.  Методика преподавания психологии [Текст] : Учебное 

пособие / В. Н. Кандрашев. – СПб. : Питер, 2008. – 250с.. –  (В пер.). 

41. Карпенко Н.В.  Діагностика психічного розвитку дитини в роботі педагога 

(вчителя, вихователя) [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / Н. В. Карпенко. – К. : Каравела, 2008. – 192с.. – ( : 

Психологічний інструментарій). 

42. Кашапов Р.Р.  Курс практической психологии, или Как научиться работать и 

добиваться успеха [Текст] : Учебное пособие для высшего учебного 

персонала / Р. Р. Кашапов. – М. : Аст-пресс книга, 2006. – 448с. (3 екз.) 

43. Квітковська Н.В.  Психологія девіантної поведінки учнів (умови, причини, 

особливості виховання, проблемні родини, профілактика та корекція) [Текст]: 

Навчально-методичний посібник / Н. В. Квітковська. – Миколаїв, 2010. – 

240 с. (3 екз.) 

44. Кириленко Т.С.  Психологія: емоційна сфера особистості [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладах / Т. С. 

Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с. –  (В опр.). 

45. Козляковський П.А.  Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів гуманітарно-технічного напрямку / П. А. 

Козляковський. – 3-тє вид. доп. і переробл.. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 



17 

2005. – 468 с. (4 екз.) 

46. Кокун О.М.  Психофізіологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / О. М. Кокун. – К. : Центр навчальної літератури, 

2006. – 184 с. –  (В опр.). 

47. Комінко С.Б.  Кращі методи психодіагностики [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / С. Б. Комінко, Г. В. Кучер. – 

Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 406с.. 

48. Кондрашихина О.А.  Дифференциальная психология [Текст] : Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / О. А. Кондрашихина. – 

К. : Центр учебной литературы, 2009. – 232с.. –  (В пер.). 

49. Конопляста С.Ю.  Логопсихологія [Текст] : За ред. М.К. Шеремет / С. Ю. 

Конопляста, Т. В. Сак ; Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К. : Знання, 2010. – 293 с.. –  (2 екз.). 

50. Коробко С.Л.  Робота психолога з молодшими школярами [Текст] : 

Методичний посібник / С. Л. Коробко, О. І. Коробко. – К. : Літера ЛТД, 2006. 

– 416с.. 

51. Корольчук М.С.  Психологія: схеми, опорні конспекти, методики [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. С. 

Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко ; За заг. ред. М.С. Корольчука. – 

К. : Ельга; Ніка-Центр, 2005. – 320 с. (6 екз.) 

52. Кубрак О.В.  Етика ділового та повсякденного спілкування [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів внз / О. В. Кубрак. – 3-тє вид., стереотип.. 

– Суми,К : Університетська книга, Княгиня Ольга, 2005. – 222с.. 

53. Кузікова С.Б.  Теорія і практика вікової психокорекції [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / С. Б. Кузікова. – Суми : 

Університетська книга, 2006. – 384с.. 

54. Кулагина И.Ю.  Возрастная психология [Текст] : Учебное пособие для 

студентов высших специальных учебных заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. 

Колюцкий. – М. : ТЦ Сфера, 2004. – 464с.. 

55. Кутішенко В.П.  Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. П. 

Кутішенко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128с. (3 екз.) 

56. Лисянська Т.М.  Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Т. М. Лисянська. – 2-ге вид., випр. і 

доп.. – К. : Каравела, 2012. – 264 с. –  (2 екз.) 

57. Лобанова А.С.  Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, 

схильними до девіацій [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / А. С. Лобанова, Л. В. Калашнікова. – К. : Каравела, 

2012. – 368 с. –  (В опр.). 

58. Макаров И.В.  Лекции по детской психиатрии [Текст] / И. В. Макаров. – СПб 

: Речь, 2007. – 293 с.. 

59. Макарова Л.Л.  Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Л. Л. Макарова, В. М. Синельніков. – 

К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 200с.. 

60. Маклаков А.Г.  Общая психология [Текст] : Учебник для вузов / А. Г. 



18 

Маклаков. – СПб. : Питер, 2008. – 583 с.. – (Учебник для вузов). –  (В пер.). 

61. Максименко С.Д.  Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / С. Д. Максименко. – 2-ге вид., 

перероб. і доп.. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с. (5 екз.) 

62. Марцинковская Т.Д.  История возрастной психологии [Текст] : Учебное 

пособие для студентов вузов / Т. Д. Марцинковская. – М. : Гардарики, 2004. – 

286с.. – (Psychologia universalis). 

63. Методика дослідження психічних процесів у дошкільників з аутизмом 

[Текст] / Авт. Т.В. Скрипник. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 72 с. : іл.. 

64. Методологічні та теоретичні проблеми психології [Текст] : Навчальний 

посібник для слухачів та студентів вищих навчальних закладів / М. С. 

Корольчук, Ю. Л. Трофімов, В. І. Осьодло та ін.. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 

336с.. –  (В опр.). 

65. Мещеряков Б.Г.  Память человека: эффекты и феномены [Текст] : Учебное 

пособие по курсу "Общая психология. Память" / Б. Г. Мещеряков. – М. : 

Вопросы психологии, 2004. – 96с.. – (Библиотека журнала "Вопросы 

психологии"). 

66. М'ясоїд П.А.  Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів / П. А. М'ясоїд. – 3-тє вид., 

випр.. – К. : Вища школа, 2004. – 487с. (3 екз.) 

67. Немов Р.С.  Психология. В 3-х книгах [Текст] : Учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. Кн. 1. Общие основы 

психологии / Р. С. Немов. – 5-е изд.. – М. : Владос, 2006. – 687с. (6 екз.) 

68. Никишина В.Б.  Психодиагностика в системе социальной работы [Текст] : 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Б. Никишина, Т. Д. 

Василенко. – М. : Владос - Пресс, 2004. – 208с.. – (Социальная работа). 

69. Основи практичної психології [Текст] : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.. – 3-є вид., 

стереотип.. – К. : Либідь, 2006. – 536с.. 

70. Основи психології [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.- Харків, 2005. – 416с.. 

71. Основи соціальної психології [Текст] : Навчальний посібник для студентів 

навчальних закладів / За ред. М.М. Слюсаревського. – К. : Міленіум, 2008. – 

496 с.. 

72. Павелків Р.В.  Вікова психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Р. В. Павелків. – К. : Кондор, 2011. – 469 с. –  (В опр.). 

73. Павелків Р.В.  Дитяча психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – К. : 

Академвидав, 2008. – 432с.. – (Альма-матер). –  (3 екз.). 

74. Павелків Р.В.  Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Р. В. Павелків. – 3-тє вид., доп.. – К. : Кондор, 2009. – 

576с.. –  (В опр.). 

75. Пальм Г.А.  Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник з 

мультимедійним курсом для студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів / Г. А. Пальм. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 256с.. –  (В 



19 

опр.). 

76. Партико Т.Б.  Загальна психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / Т. Б. Партико. – К. : Ін Юре, 2008. – 416с.. 

77. Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. 

В. Пасєка. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с. –  (В опр.). 

78. Петровский А.В.  Психология [Текст] : Учебник для студентов высших 

учебных заведений / А. В. Петровский, М. В. Ярошевский. – 6-е изд., стер.. – 

М. : Академия, 2006. – 512 с.. 

79. Поліщук В.М.  Вікова і педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих начальних закладів / В. М. Поліщук. – Суми : 

Університетська книга, 2007. – 330 с. –  (4 екз.). 

80. Поліщук В.М.  Криза 7 років: феноменологія, проблеми [Текст] : Навчальний 

посібник / В. М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2005. – 117с.. 

81. Поліщук С.А.  Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку [Текст] : 

Навчальний посібник / С. А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2005. 

– 160с.. 

82. Прасол Д.В.  Загальна психологія [Текст] : Навчально-методичний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / Д. В. Прасол. – Миколаїв : Кріт, 

2005. – 168с.. 

83. Прасол Д.В.  Основи психосемантики [Текст] : Навчально-методичний 

посібник / Д. В. Прасол, Н. О. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2010. – 96 с.. 

84. Прасол Д.В.  Основи соціальної психології [Текст] : Методичний посібник / 

Д. В. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 36с.. 

85. Прасол Д.В.  Психодіагностика та корекція в роботі шкільного психолога 

[Текст] : Методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д. 

В. Прасол. – Миколаїв : Кріт, 2005. – 236с.. 

86. Прасол Д.В.  Психологія для школярів [Текст] : Навчально-методичний 

посібник / Д. В. Прасол, І. О. Прасол. – Миколаїв : Арнекс, 2009. – 120 с.. 

87. Прасол Д.В.  Психологія лідерства [Текст] : Навчально-методичний посібник 

/ Д. В. Прасол, Т. Ю. Романюк, О. Ю. Подцикіна. – Миколаїв : Кріт, 2006. – 

76с. + ел. копія. 

88. Прасол Д.В.  Соціальна психологія [Текст] : Методичний посібник / Д. В. 

Прасол. – Миколаїв : МДУ, 2005. – 105с. (4 екз.) 

89. Приходько Ю.О.  Дитяча психологія: нариси становлення та розвитку [Текст] 

: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Ю. О. Приходько. – 

2-ге вид., доповнене. – К. : Міленіум, 2004. – 192 с.. 

90. Психодіагностика особистості підлітка [Текст] : Навчально-методичний 

посібник для студентів-бакалаврів педагогічних і психологічних 

спеціальностей / За ред. О.Д. Кравченко, В.Ф. Моргун. – К. : Слово, 2009. – 

136 с.. 

91. Психологический комфорт в школе: как его достичь [Текст] : Акции, 

тренинги, семинары / Авт.-сост. Е.П. Картушина, Т.В. Романенко. – 

Волгоград : Учитель, 2009. – 239 с.. – (В помощь школьному психологу). 

92. Психология [Текст] : Учебник для гуманитарных вузов / Под общей ред. В.Н. 



20 

Дружинина. – СПб. : Питер, 2006. – 656 с.. – (Учебник нового века). –  (В 

пер.). 

93. Психология детей с задержкой психического развития. Хрестоматия [Текст] : 

Учебное пособие для студентов факультетов психологии / Сост.: 

Защиринская О. В.. – СПб. : Речь, 2004. – 432 с.. 

94. Психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. Ю.Л. Трофімова. – 5-те вид., стереотип.. – К. : Либідь, 2005. – 560 с.. –  (В 

опр.). 

95. Психологія [Текст] : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За 

ред. Ю.Л. Трофімова. – 6-те вид., стереотип.. – К. : Либідь, 2008. – 560 с. –  (В 

опр.). 

96. Романовська Л.І.  Основи психології і педагогіки [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. І. Романовська, Л. О. 

Подкоритова. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 452 с.. 

97. Рубинштейн С.Л.  Основы общей психологии [Текст] : Учебное пособие / С. 

Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2005. – 713 с.. – (Мастера психологии). 

98. Русинка І.І.  Психологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с.. –  (В опр.). 

99. Савчин М.В.  Вікова психологія [Текст] : Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : 

Академвидав, 2005. – 360с.. – (Альма-матер). –  (В опр.). 

100. Савчин М.В.  Вікова психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – 2-ге 

вид., доп.. – К. : Академвидав, 2011. – 384с.. – (Альма-матер). –  (3 екз.). 

101. Савчин М.В.  Загальна психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 

2011. – 464 с. – (Альма-Матер). –  (В опр.). 

102. Савчин М.В.  Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 

2007. – 424с.. – (Альма-матер). –  (В опр.). 

103. Сазонова А.В.  Загальнотеоретичні основи природничого-математичної 

освіти дітей дошкільного віку [Текст] : Навчальний посібник для студентів 

спеціальності "Дошкільна освіта" / А. В. Сазонова ; Автор та укладач А.В. 

Сазонова. – К. : ВД "Слово", 2010. – 248 с.. –  (В опр.). 

104. Семаго М.М.  Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования [Текст] : Методическое пособие / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго ; 

Под общ. ред. М.М. Семаго. – 2-е изд.. – М. : Айрис-пресс, 2006. – 288 с.. – 

(Библиотека психолога образования). 

105. Семиченко В.А.  Проблемы мотивации поведения и деятельности 

человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность" (лекции, 

практические занятия, задания для самостоятельной работы) [Текст] : 

Пособие для преподавателей и студентов высших учебных заведений / В. А. 

Семиченко. – К. : Милленниум, 2004. – 521 с.. 

106. Семиченко В.А.  Психологія педагогічної діяльності [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів 



21 

/ В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 335с.. 

107. Серкин В.П.  Методы психосемантики [Текст] : Учебное пособие для 

студентов вузов / В. П. Серкин. – М. : АспектПресс, 2004. – 207 с. 

108. Скрипченко О.В.  Основи психолого-педагогічного аналізу уроку з 

практикумом [Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / О. В. Скрипченко, Т. М. Лисянська, Л. О. Скрипченко. – К. : НПУ 

ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 200 с.. 

109. Слободяник Н.П.  Психологическая помощь школьникам с проблемами 

в обучении [Текст] : Практическое пособие / Н. П. Слободяник. – М. : 

Айрис-пресс, 2006. – 256 с.. – (Библиотека психолога образования). 

110. Солнцева Л.И.  Психология детей с нарушениями зрения (детская 

тифлопсихология) [Текст] : Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Л. И. Солнцева. – М. : Классикс Стиль, 2006. – 256 с.. 

111. Співак Л.М.  Діагностика і корекція "Я-концепції" молодших школярів 

з низьким рівнем навчальних досягнень [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Л. М. Співак. – 2-ге вид., доповнене. – 

К. : Каравела, 2011. – 224 с.. –  (В опр.). 

112. Степанов О.М.  Основи психології і педагогіки [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Степанов, М. М. 

Фіцула. – 2-ге вид., випр. і доп.. – К. : Академвидав, 2006. – 520с. – 

(Альма-матер). 

113. Степанов О.М.  Педагогічна психологія [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / О. М. Степанов. – К. : 

Академвидав, 2011. – 416с.. – (Альма-матер). –  (В опр.). 

114. Столяренко О.Б.  Психологія особистості (курс лекцій та практикум) 

[Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. 

Б. Столяренко. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 220 с. 

115. Столяренко О.Б.  Психологія особистості [Текст] : Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Б. Столяренко. – 

Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2007. – 220 с. 

116. Тернопільська В.І.  Психологія для старшокласників (від самопізнання 

до соціальної відповідальності) [Текст] / В. І. Тернопільська ; За ред. М.В. 

Левківського. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272с.. 

117. Тихомиров А.И.  Детская гиперактивность [Текст] : 

Учебно-методическое пособие для студентов университетов, психологов, 

социальных работников и педагогов / А. И. Тихомиров. – Уфа : РИО БашГУ, 

2005. – 72 с.. 

118. Тітов І.Г.  Вступ до психофізіології [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / І. Г. Тітов. – К. : Академвидав, 2011. – 

296 с.. – (Альма-матер). –  (В опр.). 

119. Ткалич М.Г.  Гендерна психологія [Текст] / М. Г. Ткалич ; Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К. : Академвидав, 2011. 

– 248 с.. –  (В опр.). 

120. Туріщева Л.В.  101 схема й таблиця. На допомогу шкільному психологу 

[Текст] / Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2008. – 94с.. 



22 

121. Туріщева Л.В.  Робота шкільного психолога з батьками [Текст] : 

Навчально-методичний посібник для вчителя / Л. В. Туріщева. – Харків : 

Основа, Тріада+, 2007. – 128с.. – (Психологічна служба школи). 

122. Філоненко М.М.  Психологія спілкування [Текст] : Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / М. М. Філоненко. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2008. – 224с.. –  (В опр.). 

123. Фролов П.Д.  Технології і методики прогнозування наслідків 

інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників [Текст] : 

Методичний посібник / П. Д. Фролов. – К. : Міленіум, 2008. – 96 с.. 

124. Цимбалюк І.М.  Загальна психологія [Текст] : Модульно-рейтинговий 

курс для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Цимбалюк, О. Ю. 

Яницька. – К. : Професіонал, 2004. – 304с.. 

125. Цимбалюк І.М.  Загальна психологія [Текст] : Модульно-рейтинговий 

курс для студентів вищих навчальних закладів / І. М. Цимбалюк, О. Ю. 

Яницька. – 2-ге вид.. – К. : Професіонал, 2006. – 304с.. 

126. Цимбалюк І.М.  Підвищення професійної кваліфікації: психологія 

педагогічної праці [Текст] : Науково-методичний посібник для вищих 

навчальних закладів / І. М. Цимбалюк. – 2-ге вид.. – К. : Професіонал, 2004. – 

150с.. 

127. Цимбалюк І.М.  Психологія [Текст] : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 

2004. – 216с. (2 екз.) 

128. Цимбалюк І.М.  Психологія спілкування [Текст] : Навчальний посібник 

/ І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 304с.. 

129. Шадських Ю.Г.  Психологія [Текст] : Короткий навчальний словник: 

терміни і поняття / Ю. Г. Шадських, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. 

– 276 с. –  (В опр.). 

130. Шадських Ю.Г.  Психологія і педагогіка [Текст] : Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / Ю. Г. Шадських. – 2-ге вид., 

виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 320 с.. –  (В опр.). 

131. Шадських Ю.Г.  Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і 

поняття [Текст] : Навчальний посібник / Ю. Г. Шадських, В. М. Піча. – Львів : 

Магнолія 2006, 2008. – 276 с. 

132. Шевченко В.В.  Вікова психологія [Текст] : Навчально-методичний 

посібник / В. В. Шевченко. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 76с.. 

133. Шмелева И.А.  Введение в профессию. Психология [Текст] : Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / И. А. Шмелева. – СПб. : 

Питер, 2007. – 253с.. 

134. Шмидт В.Р.  Психологическая помощь родителям и детям: 

тренинговые программы [Текст] : Практическое пособие / В. Р. Шмидт. – М. : 

Сфера, 2007. – 256 с.. – (Библиотека практического психолога). 

135. Яблонко В.Я.  Загальна психологія [Текст] : Курс лекцій / В. Я. 

Яблонко. – Миколаїв : Видавництво ПСІ КСУ, 2005. – 325с.. –  (В опр.). 

136. Яблонко В.Я.  Психолого-педагогічні основи формування особистості 

[Текст] : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. 



23 

Я. Яблонко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 220 с. –  (В опр.). 

137. Яришева Н.Ф.  Методика ознайомлення дітей з природою [Текст] : 

Навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів, що вивчають 

дисципліну "Основи природознавства та методика ознайомлення дітей з 

природою" / Н. Ф. Яришева. – К. : Вища школа, 2008. – 255 с. : іл.. 

 


