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Мета дисципліни.
Дисципліна “Загальна психологія” є базовою для всіх навчальних 

дисциплін психологічного циклу. Метою викладання дисципліни є надання 
студентам систематизованих знань з сучасної психології, теоретичних та 
методологічних засад, а також методів психологічного дослідження. 
Вивчення загальної психології -  це створення підґрунтя для оволодіння 
професійними знаннями та надбання навичок та вмінь професійної 
діяльності. Знання, отримані в процесі вивчення курсу, допоможуть 
студентам сформувати цілісне уявлення про психологію як науку, про її 
основні галузі, провідні напрямки досліджень в сучасній психології, а також 
про ті завдання та проблеми, що в них вирішуються.

Формує такі компетентності за ОП:

Інтегральна компетентність -  здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що 
передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК 2. Знання та критичне осмислення основних теорій, принципів, 
методів, понять у навчанні та професійній діяльності.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;здатність до 
подальшого навчання з певним рівнем автономності та відповідальності.

Фахові (спеціальні) компетентності:

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та 
розвитку психічних явищ.

СКЗ.Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків, 
зокрема критичне оцінювання діяльності психолога у силових структурах.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

Програмні результати навчання:

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання (на 
початковому рівні).



ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті початкових професійних 
завдань

ПРЗ. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
початкових професійних завдань.

ПР4.Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

Пререквізити навчальної дисципліни -  дисципліна вивчається у 
першому семестрі першого курсу.

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

дисципліни “Диференційна психологія”, “Вікова психологія”, 
“Психодіагностика”, “Експериментальна психологія”, “Психологія 
особистості”, “Теоретичні та методологічні проблеми психології” та інших 
дисциплін.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Розвиток поглядів на предмет в історії психології
Розвиток психології в межах філософії. Поняття душі в філософських 
школах Давньої Греції. Уявлення про зв’язок души та Бога у Середньовіччі. 
Формування матеріалістичного ставлення до природи психічного. Р. 
Декарт. Х. Вольф. Матеріалістичні та ідеалістичні напрямки вивчення 
психіки в історії психології. Механістичні погляди на природу психічного. 
Успіхи біологічних наук у вивченні мозку і поведінки живих організмів і 
необхідність введення психологічних понять при аналізі діяльності тварин і 
людини. Перша експериментальна лабораторія В. Вундта. Розвиток уявлень 
про свідомість та несвідоме. Пошук одиниці психічного. Поняття 
суспільно-історичної практики і принципи аналізу психіки і свідомості. 
Суспільно-історична природа психіки людини. Суспільне виробництво як 
спосіб життя людини.

ТЕМА 2. Сучасний стан психологічної науки
Зміст психологічного знання. Психологічне пізнання як діяльність. Наука 
-  особлива форма знання. Поняття предмета і об’єкта науки. Душа як 
предмет дослідження. Сучасні уявлення про предмет психології. Загальна 
характеристика психології як науки. Порівняльний аналіз і основні 
відмінності життєвої і наукової психології. Результати науково-



психологічних досліджень, їх теоретичне і прикладне значення. Психологія 
в системі наук. Психічні явищаі психологічні факти.
Структура психічних явищ. Психічні процеси, психічні стани, психологічні 
якості. Природа психічного. Єдність реальності та ідеального.
Місто психології в системі наук.

ТЕМА 3. Психіка і мозок
Психофізична проблема. Психофізична взаємодія і психофізичний 
паралелізм, психофізичні закономірності. Взаємозв’язок фізіологічних і 
психічних явищ. Спроби вирішення психофізіологічної проблеми. Сучасний 
погляд на психофізіологічну проблему.
Проблема взаємозв’язку психічної та нейрофізіологічної організації людини, 
або психофізіологічна проблема. Відмінність фізіологічного від психічного. 
Поняття: аналізатор, безумовний рефлекс, вегетативна нервова система, І та 
ІІ нервова система. Теорія єдності мозку і психіки.

ТЕМА 4. Виникнення і розвиток психіки в філогенезі
Еволюційний вступ у психологію. Теоретичні підходи до проблеми 
виникнення психіки: антропоморфізм, панпсихізм, нейропсихізм. Проблема 
історичного розвитку психіки людини. Розвиток психіки в філогенезі. 
Інтелектуальна поведінка вищих тварин. Відмінність психіки людини від 
тварини. Будова нервової системи та структура мозку людини. Локалізація 
психічних функцій у корі головного мозку: погляди Ф. Галля та ін. Функції 
мозку (А. Лурія). Рівні відображення у людини. Походження і розвиток 
свідомості. Ознаки і властивості свідомості. Співвідношення понять 
«психіка» і
«свідомість». Принципи єдності діяльності та свідомості.

ТЕМА 5. Свідомість людини як вищий рівень відображення
Походження і розвиток свідомості. Визначення, функції, емпіричні
характеристики свідомості (просторова, тимчасова, інформаційна, 
енергетична). Структурний аналіз свідомості. Статистична і динамічна 
модель. Свідомість і увага. Методи вивчення свідомості.
Походження і розвиток мови у трудовій діяльності. Мовленнєве і
немовленнєве спілкування. Розвиток психіки людини в онтогенезі.
Становлення свідомості і особистості в процесі придбання суспільно-
історичного досвіду. Поняття інтеріоризації як переходу спільно-розділеної 
діяльності дитини і дорослого у внутрішню діяльність.

ТЕМА 6. Несвідомі психічні явища
Несвідоме та його прояви. Автоматизмі та автоматизовані дії. Теорії 
походження інтуїції та «віщих снів».
Співвідношення усвідомлюваних і неусвідомлюваних процесів у регуляції 
діяльності. Поняття установки (Д. Н. Узнадзе). Неусвідомлювані явища у 
психіці, їхня класифікація (підсвідомий, надсвідомий і несвідоме), і



динамічний зв'язки з усвідомлюваними. Різні підходи до вивчення 
неусвідомлюваного.

ТЕМА 7. Психологія особистості
Загальне поняття про особистість. Особистість у філософії. Філософське - 
етичні передумови навчання про мотиви й емоції особистості (по Платону, 
Аристотелю, Декарту, Спінозі). Особистість у релігії (по Св. Максиму 
Сповідникові). Особистість у соціології. Людина як суспільна істота, 
продукт історії людства.
Історія вивчення феноменів: «індивід», «особистість», «індивідуальність»(О. 
М. Леонтьєв). Співвідношення понять «індивід», «особистість», «суб’єкт 
діяльності», «індивідуальність» (Б. Г. Ананьєв). Особистість як предмет 
психологічного дослідження. Психічні процеси, стани і властивості 
особистості. Багатозначність понять «особистість» у сучасній психології. 
Біологічні передумови і соціальні умови розвитку особистості.
Індивід і особистість. Генотипічне і фенотипічне, біологічне і соціальне в 
індивідуальному. Структура особистості. Розвиток особистості.

ТЕМА 8. Здібності людини
Поняття про здібності. Загальна характеристика здібностей людини. Задатки 
як органічні передумови здібностей. Класифікація здібностей. Загальні і 
спеціальні здібності. Теоретичні і практичні здібності. Навчальні і творчі 
здібності. Діалектичний зв’язок між здібностями, знаннями, уміннями і 
навичками. Показники й ознаки здібностей. Рівні розвитку здібностей і 
індивідуальні розходження. Обдарованість. Компенсація здібностей. 
Майстерність і талант. Геніальність. Природа людських здібностей. 
Розвиток здібностей.

ТЕМА 9. Темперамент
Темперамент як форма інтеграції первинних індивідуальних властивостей. 
Історія навчань про типи темпераменту. Навчання І. П. Павлова про типи 
ВНД як фізіологічній основі темпераменту. Відмітні ознаки властивості 
темпераменту. Основні прояви темпераменту. Властивості темпераменту. 
Класифікація існуючих концепції темпераменту. Сучасний підхід до 
темпераменту як до динамічного комплексу властивостей. Розвиток 
властивостей темпераменту в життєвому досвіді людини.

ТЕМА 10. Характер
Характер людини. Поняття про характер. Визначення характеру. Характер 
як прижиттєве утворення. Класифікація рис характеру. Формування 
характеру. Трансформація характеру протягом життя. Самовиховання. 
Теоретичні підходи до дослідження характеру. Різні напрямки 
«характерології». Класифікація типів характеру по Е. Фромму. Типологія 
характеру К. Юнга. Клінічний підхід до вивчення індивідуального 
характеру. Акцентована риса як основа класифікації характерів у концепції



Л. Леонгарда. Типологія характерів у роботах П. Б. Ганушкіна й А. Е. 
Личко. Експериментальні підходи до дослідження характеру. Взаємозв’язок 
темпераменту і характеру.

ТЕМА 11. Основні поняття та проблеми психології мотивації
Поняття про мотив. Мотиви діяльності особистості. Різновиди мотивів 
людини: актуальні і потенційні мотиви, предметні і функціональні, 
змістоутворюючі. Проблема усвідомлення, дієвості мотивів, шляхи їхнього 
усвідомлення.
Установки, рівні прояву установок. Проблема взаємодії мотивації і 
ситуаційних факторів. Каузальна атрибуція і мотивація. Реакції на стан 
фрустрації. Поняття оптимуму мотивації. Закон Йоркса -  Додсона.
Основні характеристики мотиваційної сфери людини: широта, гнучкість, 
ієрархізованість.

ТЕМА 12. Загальна характеристика емоційного відображення
Призначення і види емоційних процесів. Емоційні стани. Умови виникнення 
емоційного процесу. Експериментальні дослідження емоцій. Обумовленість 
емоцій потребами і ситуацією. Специфіка психічного відображення в 
емоціях. Емпіричні характеристики емоційних процесів. Первинні і похідні 
характеристики. Подвійність емоцій (двокомпонентність і двозначність). 
Класифікація емоцій. Основні види емоцій: настрій, біологічні або 
найпростіші емоції, афекти, почуття, стрес, фрустрація. Позитивні психічні 
стани. Негативні психічні стани.

ТЕМА 13. Теорії емоцій
Теоретичні підходи до вивчення емоційних процесів. Розвиток представлень 
про емоції в історії психології. Основні тенденції в інтерпретації емоцій. 
Навчання про афекти Б. Спінози. Тривимірна концепція почуттів В. 
Вундта. Представлення Ч. Дарвіна про вираження емоцій. Теорія емоцій 
Джемса-Ланге. Фізіологічні теорії емоцій. Психоаналітична концепція 
емоцій. Розвиток представлення про емоції у вітчизняній психології.

ТЕМА 14. Психологія волі
Поняття про волю. Функції волі. Прояви волі. Потяги і бажання. Прагнення 
особистості. Ризик і його види. Вольові якості. Простий і складний вольовий 
акт. Структура складного вольового акту.
Вольова дія і вольова регуляція. Довільне і вольове регулювання. Різні 
підходи до розуміння і дослідження волі. Тенденція в розвитку представлень 
про волю в історії науки. Теорії волі. Перехід від постановки проблеми волі 
в рамках задачі породження дії до задачі «оволодіння собою». 
Експериментальні й емпіричні дослідження вольової регуляції. Роль різних 
психологічних процесів у вольовій регуляції. Розвиток вольової регуляції в 
онтогенезі. Властивості волі. Функції волі. Вольові якості особистості. Воля



як вищийрівень регуляція. Вольові процеси і їхнє вивчення.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 
семестр, навчальний рік).

З навчальної дисципліни «Загальна психологія» передбачено:
- для денної форми навчання -  залік, екзамен.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання

Б
А

Л
И ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована 
стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані
необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 
завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 
продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 
поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 
навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками.

2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять 
істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Загальна психологія» засобами 
діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточне опитування; 
тестування; виконання індивідуальних завдань у формі есе, презентацій, 
аналітичних довідок;залік.

Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях шляхом 
усного або письмового опитування студентів. Поточний контроль



здійснюється протягом всього семестру, пов'язаний з усіма формами 
навчального процесу та включає: оцінювання усних та письмових відповідей 
на семінарах, тестових завдань з кожної теми, виконання індивідуальних 
завдань.

Підсумковий контроль з дисципліни «Загальна психологія» 
здійснюється у формі заліку відповідно до навчальної програми та 
розроблених кафедрою залікових питань, затверджених у встановленому 
порядку. Перелік питань, які виносяться на залік складається на основі 
навчального матеріалу, що охоплює проблеми, які розглядалися на лекціях, 
семінарах та вивчалися самостійно під час поза аудиторної роботи студента.

Студент допускається до заліку, за наступних умов: виконання ним 
усіх видів робіт, що передбачені навчальним планом та отримання 
мінімальної кількості балів за кредитно-модульною системою, що надають 
допуск до заліку.

Для навчальної дисципліни «Загальна психологія» засобами 
діагностики знань (успішності навчання) виступають: усне опитування; 
презентації результатів виконаних завдань; тестові завдання;залік.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використання яких передбачає навчальна дисципліна

(за потребою)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.2 до Робочої програми 
навчальної дисципліни «Загальна 
психологія»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія
на 2021/2022 навчальний рік 

Обсяг 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Форма навчання ДЕННА

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 1 Групи МБ-ПС-121
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 семестр

1 Розвиток поглядів на предмет в 
історії психології

13 6 2 2 2 7

2 Сучасний стан психологічної 
науки

12 6 2 2 2 6

3 Психіка і мозок 13 6 2 2 2 7

4 Виникнення і розвиток психіки в 
філогенезі

12 6 2 2 2 6

5 Свідомість людини як вищий 
рівень відображення

13 6 2 2 2 7

6 Несвідомі психічні явища 12 6 2 2 2 6



7 Психологія особистості 15 8 2 2 4 7

Разом за семестр 90 44 14 14 16 46

Форма підсумкового 
контролю

залік
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1 2 3 4 5 6 7 8

2 семестр
1 Здібності людини 13 7 2 4 1 6

2 Темперамент 14 7 4 2 1 7

3 Характер 12 5 2 2 1 7

4 Основні поняття та проблеми 
психології мотивації

12 6 2 2 2 6

5 Загальна характеристика 
емоційного відображення

12 5 2 2 1 7

6 Теорії емоцій 14 7 2 4 1 7

7 Психологія волі 13 7 4 2 1 6

Разом за семестр 90 40 18 18 8 46

Форма підсумкового контролю екзамен

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, 
протокол №17 від 25.08.2021 р.

Завідувач кафедри
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Освітній ступінь бакалавр Спеціальність 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік

Основні нормативні акти:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 
«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» № 1401-VIII 
від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532).

2. Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу: 
Мр://ші.2ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%В 
Р%Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 
1 %81 %20%Р0%ВГ%Р 1 % 81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ 
%Р0%В3%Р0%В0. гїосх. р4І

Рекомендована література 
Основна: (Базова)

1. Варій М. Й. Загальна психологія: [підруч. для студ. психол. і пед. 
спец. вузів] / М. Й. Варій. -  Львів: Держ. ун-т внутр. справ, К.: Центр учбов. 
літ. -  2007. -  968 с.

2. Максименко С.Д. Загальна психологія: навч.посіб. для ВНЗ -  3-тє 
вид., переробл. І допов. (реком. МОНУ) / С. Д. Максименко..К.- 435с.

3. М ’ясоїд П.А. Загальна психологія. -  К.: Вища шк., 2000. -  480 с.
4. Пальм. Г.А. Загальна психологія: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Г.А. Пальм. Д. 2007.

Додаткова:
5. Аршава І.Ф. Аспекти імпліцитної діагностики емоційної стійкості 

людини : [моногр.] / І. Ф. Аршава, Е. Л. Носенко. -  Д. : Вид-во ДНУ, 2008. -  
468 с.

6. Байєр О.О. Тести та завдання для самоконтролю до лекцій із 
дисципліни «Загальна психологія». Пізнавальні процеси. -  Д., ДНУ, 2009 -  
38 с.

7. Дрозденко К.С. Загальна психологія у практичному вимірі: 
Підручник. -  К.: ВД “Професіонал”, 2007. -  С. 366- 461.

8. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. Посіб./ О.В. Скрипченко, 
Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. -  К.: Каравела, 2007. -  640с.

9. М ’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології.-К.:Вища 
шк.,2000.- 183

http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


10. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтогенезі : у 2 т. / 
С. Д. Максименко. -  К.: Форум, 2002. -  Т. 1: -  319 с. -  (Теоретико- 
методологічні проблеми генетичної психології).

11. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психофізіологія» і 
«Нервові хвороби». Відчуття / укладачі І.Ф. Аршава, М.І. Черненко. 
Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2005 -  23 с.

12. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, 
основні функції /Е.Л. Носенко, Н. В. Коврига. -  К. : Вища шк., 2003. -  126 с.

13. Носенко Е.Л. Сучасні напрями зарубіжної психології. Психологія 
особистості: [підр.] / Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава. -  Д. : Дніпропетр.ун-т. -  
2009.

14. Опорні конспекти лекцій з дисципліни, Байєр О. О. Методичні 
матеріали до колоквіуму із теми «Мислення та мовлення» за дисципліною 
«Загальна психологія». -  Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. -  12 с.,

15. Пальм Г.А. Вступ до психології. Конспект лекцій.
Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2006 -  47 с., Пальм Г. А. Психологія пізнання.
Конспект лекцій. Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2004 -  50 с.

16. Пальм Г.А. Мислення і мовлення. Конспект лекцій.
Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2005 -  36 с., Пальм Г.А. Плани семінарських 
занять і методичні поради до вивчення курсу “Загальна психологія”. 
Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2003 -  31 с.

17. Е11І8 Н.С., Нипї К.К. РипбатепїаН оГ Содпіїіуе РзусЬоІоду. -
Во8Їоп: МсОта^ НІ11, 1993. -  403 р.

18. Еу8епск М Ж , Біападап С. Р8усЬо1о§у Гог А2 1еуе1. -  РШабе1рЬіа: 
Тау1ог & РгапсІ8 Іпс. И ф  2001. -  898 р.

19. 01еіїшап Ва8Іс Р8усЬо1о§у / Цопібе8, Р.Когіп. -  КУ: Когїоп & 
Сотрапу, 1992. -  280 р.

20. МоггІ8 С.О., МаІ8Їо А.А. ШбеМапбіпд Р8усЬо1о§у. -  Иррег ЗабШе 
Кіуег: Ргепїісе На11, 2001. -  532 р.

21. Муег8 Б.О. Р8усЬо1о§у. -  КУ: ^огїЬ  РиЬ1І8Ьег8, 1992. -  636 р.
22. РесЬег Б ., 2^аап  К.А. Отоипбіпд Содпіїіоп. ТЬе Ко1е оГ Регсерїіоп 

апгі Асїіоп іп М етогу, Ьапдиаде апгі ТЬіпкіпд. -  СатЬгіфе: С атЬгіф е
Ш іуегаїу Рге88, 20 05. -  334 р.

Інформаційні ресурси:
Наукова бібліотека Дніпровського національного університету ім. О. 

Гончара, м. Дніпро, вул. Казакова, 8. Режим доступу: Шр://НЬгагу.бпи.ф.иа/
Цифровий репозиторій ДНУ. Режим доступу:

Шр://геро8ІЇогу.бпи.ф.иа: 1100/?раде=іппег&Г=7
Ьф://1іЬгагу.бпи.ф.иа
Ьф://е-1іЬгагу.8и/Ьоок8-оп-р8усЬо1о§у/
Ейр: /Ж ^ ^ . р8упауі§аїог. ги/Ьоок8. р ф
ЬДр://^^^.р8у-1іЬ.ог§.иа/
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Ьіїр://р8усЬо1ощуа.сот.иа/кпщі-ро-р8Іхо1оші.Ьіш1

http://psychologiya.com.ua/knigi-po-psixologii.html
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