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Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Військова психологія» є 
формування у студентів фундаментальних уявлень та базових навичок з 
військової психології; ознайомлення студентів з основними психологічними 
проблемами військовослужбовців; ознайомлення з сучасними концепціями 
військової психології; навчити здійснювати грамотну психологічну оцінку 
бойових дій.

Очікувані програмні результати навчання: за результатами навчання студенти 
повинні знати основні поняття дисципліни; коло психологічних проблем 
військової психології; засоби психологічного впливу командира; психотехнології 
управління військовими підрозділами; методи досліджень в сфері військової 
психології; моделі лідерського впливу; ознаки позитивної та негативної 
лідерської ситуації; особливості емоційних комунікацій; роль психічних 
процесів у формуванні емоційних образів; основні функції психолога в сфері 
військової психології; вміти здійснювати грамотну та адекватну бойовій ситуації 
діяльність; здійснювати психологічну експертизу і тестування психологічної 
ефективності лідерства; розробляти експериментальне дослідження з проблем 
військової психології.

Інтегральна компетентність -  Здатність розв’язувати типові задачі у сфері 
психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та 
методів.

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність і готовність розробляти системи заходів для забезпечення 
належного освітнього середовища.
ЗК2. Здійснювати управління психічними процесами діяльності у соціальній сфері. 
ЗК3. Здійснювати управління психічними процесами діяльності у сфері виховання. 
ЗК4. Здійснювати управління психічними процесами діяльності у сфері розвитку 
особистості.
ЗК5. Здатність до ефективних комунікацій та взаємодій.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК1. Здатність до обробки й аналізу інформації з різних джерел.
СК5. Здатність до безперервного навчання.
СК6. Здатність до опанування новими знаннями та методичними розробками.
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації
СК8. Здатність до оволодіння новими новітніми технологіями в галузі психології. 
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 
та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР1. Володіння професійною термінологією.
ПР2. Уміння здійснювати добір професійних завдань
ПР3. Уміння виявляти причину негативних явищ та розробляти рекомендації.
ПР4. Уміння розробляти пропозиції і заходи з удосконалення психологічного 
стану.



ПР5. Уміння створювати належну психологічну атмосферу .
ПР6. Уміння мотивувати та стимулювати
ПР7. Уміння мобілізовувати, координувати і регулювати діяльність.
ПР8. Уміння звітувати відповідно до затверджених форм і здійснювати рефлексію 
професійної діяльності.
ПР14. Уміння пояснювати психологічні та психофізіологічні процеси відповідно 
до законів соціальних та природничих наук.

Пререквізити: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», «Юридична 
психологія», «Методи дослідження в психології», пакет вибіркових дисциплін.

Постреквізити: всі дисципліни професійної підготовки.

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

Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. Вступ до дисципліни. Основні поняття. Коло проблем військової 
психології.
Армія як явище психології і культури. Поняття «війна» та «армія». 
Психосемантика військової психології. Образний канал емоцій в життєвому 
просторі сучасного військовослужбовця. Образний канал інтелекту. Функції 
емоційного інтелекту. Характеристика психологічних проблем лідерської 
діяльності. Лідерство як вид бойової комунікації.

ТЕМА 2. Емоційний інтелект військовослужбовця та його основні 
інструменти. Комплекс лідерства.
Емоційний інтелект: поняття, історія поняття. Сучасні концепції лідерства. Цілі та 
сутність лідерства. Інструменти лідерства. Моделі лідерства. Основні функції 
емоційного інтелекту. Основні напрями лідерської діяльності. Рекомендації для 
досягнення ефективності лідерської діяльності.

ТЕМА 3. Психологія емоційного інтелекту військовослужбовця: задачі та 
коло проблем. Підходи у військовій психології.
Психологія емоційного інтелекту: задачі та коло проблем. Теоретичні та 
методологічні проблеми психології емоційного інтелекту. Підходи до лідерства.

ТЕМА 4. Предмет вивчення та основні методи дослідження у військовій 
психології
Предмет вивчення у військовій психології. Різні підходи до класифікації лідерства. 
Масові (методи збору інформації) методи. Опитування в психології емоційного 
інтелекту (анкетування, телефонні опитування, інтерв'ю, фокус-групи). 
Експериментальні методи (лабораторні та природні). Соціологічні дослідження. 
Застосування соціально-психологічних методів в психології емоційного інтелекту. 
Психологічні методи дослідження (за Д.О.Леонтьєвим). Кількісні та якісні методи



дослідження. Претест та посттест. Види експертизи. Аналіз методів дослідження, 
використаних в студентських дослідженнях в сфері лідерства.

ТЕМА 5. Характеристика психологічної ефективності військовослужбовця.
Поняття «емоційний інтелект». Основні параметри ефективності лідерства 
(соціальний, економічний, психологічний). Види ефективності пізнання. Соціальна 
ефективність лідера. Нормативність емоційного інтелекту. Соціально-групова 
ідентичність лідера. Економічна ефективність емоційного інтелекту. Психологічна 
ефективність лідера. Поняття та структура психологічної ефективності емоційного 
інтелекту (емоційний, поведінковий компоненти). Методи оцінки психологічної 
ефективності лідерства.

ТЕМА 6. Роль психічних процесів у формуванні особистості
військовослужбовця. Процес сприймання.
Проблема дослідження психічних процесів людини. Психічні процеси і 
психологічні впливи. Психічні процеси в умовах комунікацій. Відчуття, 
сприймання, увага, пам’ять, мислення та уява та пізнання. Закони сприймання. 
Емоції та настрій в пізнанні. Судження, рішення та звички у пізнанні.

ТЕМА 7. Психологія і емоційні процеси військовослужбовців
Мета будь-якого бізнесу. Ключові питання бізнесу. Місія, смисли та цінності 
бізнесу. Бізнес-моделі. Характеристика бізнес-процесів. Види бізнес-процесів. 
Цінність процесуального підходу.

ТЕМА 8. Психологічна експертиза в процесі військової діяльності
Методи психологічної експертизи. Методи експертизи психологічної безпеки. 
Психологічні методи дослідження. Психологічні аспекти та оцінка негативної та 
позитивної інформації. Оцінка психологічної ефективності лідерства.

ТЕМА 9. Діяльність психолога в сфері військової психології.
Професіограма психолога в емоційній сфері. Роль психолога-консультанта в 
процесі лідерства. Особливості міжособистісної взаємодії лідера. Етичні 
проблеми діяльності психолога в емоційній сфері. Дії психолога-консультанта як 
лідера.

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 «Військова психологія»
передбачено:

- для денної форми навчання -  залік.
- для заочної форми навчання -  залік.



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання успішності навчання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з навчальної 

дисципліни «Військова психологія» здійснюється на основі результатів 
проведення поточного і підсумкового (заліку) контролю знань. Об'єктом 
оцінювання знань, умінь та навичок студентів є програмний матеріал з навчальної 
дисципліни «Військова психологія», засвоєння якого перевіряється під час 
контролю.

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та 
засвоєння програмного матеріалу шляхом усного та письмового опитування, 
аналіз виконання індивідуальних та самостійних робіт, умінь самостійно 
опрацьовувати тексти, складання конспекту, написання анотацій, здатності 
публічно, письмово чи в електронному форматі представляти певний матеріал та 
ін.

Завданням підсумкового контролю (заліку) є підсумкова перевірка глибини 
засвоєння студентом програмного матеріалу з навчальної дисципліни «Військова 
психологія», логіки та взаємозв'язків між окремими його розділами, здатності до 
творчого використання набутих знань; уміння сформувати своє ставлення до 
певної проблеми, що випливає зі змісту дисципліни «Військова психологія» тощо.

Критеріями оцінювання є:
а) під час поточної аудиторної роботи на лекційних, семінарських та 

практичних заняттях:
• відвідування лекційних, семінарських та практичних занять;
• активна участь у дискусіях та пропонованих формах роботи на лекційних, 

семінарських та практичних заняттях;
• доповнення та запитання на лекційних, семінарських та практичних 

заняттях.

б) при усних відповідях:
• повнота розкриття питання;
• логіка викладення, культура мовлення;
• впевненість, емоційність та аргументованість;
• використання основної та додаткової літератури (підручників, навчальних 

посібників, інших періодичних видань, інтернет-ресурсів тощо);
• аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.

в) при виконанні письмових завдань:
• повнота розкриття питання;
• цілісність, систематичність, логічна послідовність;
• акуратність оформлення письмової роботи.

г) при виконанні завдань для самостійної та індивідуальної роботи:
• повнота виконання завдання;
• творчість та самостійність виконання.



Оцінка за 
шкалами 

ЕСТ8
Пояснення

А
90-100 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на поглибленому рівні; 
комплексом знань та вмінь, який характеризується 
системністю. Застосування знань здійснюється на основі 
самостійного цілеутворення, побудови власних програм 
діяльності. Студент проявляє нешаблонність мислення у виборі 
і використанні елементів комплексу знань, здатний самостійно 
і творчо використовувати набуті уміння відповідно до 
варіативних ситуацій навчання. Студент спроможний 
самостійно формулювати узагальнення та висновки, нові 
задачі, розв’язувати нестандартні задачі,ситуації. Навчально- 
пізнавальна активність обумовлена пізнавальними інтересами, 
мотивами саморозвитку і професійного становлення. Студент 
проявляє інтерес до актуальних проблем навчальної 
дисципліни «Військова психологія», може під керівництвом 
викладача вибрати предмет наукового дослідження, проводити 
самостійну науково-дослідну роботу.

В
85-89 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на поглибленому рівні; 
комплексом знань та вмінь, який є частково-впорядкованим. У 
процесі застосування знань студент спроможний вибрати 
необхідній елемент комплексу знань та вмінь. Застосування 
знань та вмінь здійснюється як у стандартних ситуаціях, так і 
при незначних варіаціях умов на основі використання 
загальних рекомендацій. Відбувається перенесення 
сформованих умінь або їх комплексів на розв’язування 
незнайомих задач, ситуацій. Навчально-пізнавальна активність 
стимулюється пізнавальними інтересами, продукт діяльності 
оцінюється як професійно значущий.

С
75-84 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на підвищеному рівні, 
може усвідомлено застосовувати знання та вміння для 
висвітлення сутності питання. Комплекс знань частково- 
структурований. Знання застосовуються переважно у знайомих 
ситуаціях. Студент усвідомлює особливості навчальних задач, 
ситуацій тощо. Пошук способів їх розв’язання здійснюється за 
зразком. Студент спроможний аргументувати застосування 
певної методичної дії у ході розв’язування задач, ситуацій 
тощо. Навчально-пізнавальна активність стимулюється 
мотивами професійного становлення і пізнавальними 
інтересами.



Б
70-74 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на середньому рівні, може 
проілюструвати власними прикладами відповідь на питання, 
частково усвідомлює специфіку навчальних та прикладних 
задач, ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування 
типових задач, ситуацій тощо. Однак процес самостійного 
розв’язування задач, ситуацій тощо потребує опори на зразок. 
Навчально-пізнавальна активність студентів є ситуативно- 
евристичною. Домінують мотиви обов’язку та особистого 
успіху. Використання засобів саморозвитку та самопізнання 
відбувається не усвідомлено.

Е
60-69 балів 
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на середньому рівні. Має 
уявлення про специфіку навчальних та прикладних задач, 
ситуацій тощо, має знання про способи розв’язування типових 
задач, ситуацій тощо. Виконання дій при роз’ясненні задач, 
ситуацій частково усвідомлюється, здійснюється частково 
правильно.

ГХ 
35-59 балів 

не
зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на елементарному рівні, 
має уявлення про зміст основних розділів. Виконання окремих 
дій відбувається не усвідомлено, навчальна активність 
мотивується ситуативно-прагматичним інтересом.

Г
1-34
не

зараховано

Студент володіє понятійним і фактичним апаратом навчальної 
дисципліни «Військова психологія» на елементарному рівні, 
має уявлення про зміст окремих розділів. Виконання окремих 
дій відбувається несвідомо, у більшості неправильно, 
навчально-пізнавальна активність проявляється лише у 
ситуаціях зовнішнього примусу.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 ГХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання

1-34 Г
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни



Для навчальної дисципліни «Військова психологія» засобами діагностики 
знань (успішності навчання) виступають: поточний контроль (усний та
письмовий), доповіді, завдання індивідуальної та самостійної роботи, підсумковий 
контроль (залік).

Метою поточного контролю є перевірка засвоєння знань, умінь і навичок 
студентів з кожного окремого модулю дисципліни, в ході якого проводиться 
систематичний вимір приросту знань і їх корекція. До форм поточного контролю 
віднесено оцінювання: а) рівня знань під час семінарських і практичних занять; б) 
якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Види навчальної роботи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під 
час поточного контролю наведено нижче.

Основні бали нараховуються:

Види роботи 3 семестр
Кількість Максимум 

балів за 1
Разом

Присутність та участь у лекційному занятті 5 1 5
Присутність та участь на семінарському 
занятті

5 1 5

Доповідь на семінарському занятті 5 6 30
Присутність та участь на практичному занятті 10 2 20
Самостійна та індивідуальна робота (високий 
рівень виконання; кожне завдання оцінюється 
різною кількістю балів)

9 8 40

Разом: 100

Нарахування балів за виконання завдань, запропонованих для
самостійної та індивідуальної роботи:

Тема Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових 

балів для 
однієї форми 

роботи 
(високий 

рівень 
виконання)

3 семестр
ТЕМА 1. Вступ до 
дисципліни. Основні

Інд./з. 1. Скласти повідомлення для 
війьковослужбовців (у будь-якому вигляді),

3



поняття. Коло 
проблем військової 
психології.

в якому враховується те, що інформація - це 
зняття невизначеності. Письмово пояснити 
свій вибір.

ТЕМА 2. Емоційний 
інтелект
військовослужбовця 
та його основні 
інструменти. 
Комплекс лідерства.

Інд./з. 1: Скласти бойовий комплекс по 
моделі лідерства.

8

ТЕМА 3. Психологія
емоційного
інтелекту
військовослужбовця: 
задачі та коло 
проблем. Підходи у 
військовій 
психології .

Інд./з. 1: Знайти по одному прикладу 
лідерства військовослужбовця для кожного 
з методологічних підходів у військовій 
психології. Письмово аргументувати, чому 
той чи інший приклад повідомлення Ви 
віднесли до певного підходу. До письмової 
роботи прикріплювати роздруковані 
приклади повідомлень (або надавати на 
них посилання).

6

ТЕМА 4. Предмет 
вивчення та основні 
методи дослідження 
у військовій 
психології

Інд./з. 1. Знайти та описати приклад 
використання одного з методів дослідження 
в психології емоційного інтелекту.

2

Інд./з. 2. Розробити невеличке 
дослідження в сфері психології емоційного 
інтелекта військовослужбовця 
(формулювання теми, об’єкту та предмету 
дослідження, підбір методів дослідження).

5

ТЕМА 5.
Характеристика
психологічної
ефективності
військовослужбовця.

Інд./з.1. Здійснити оцінку психологічної 
ефективності самостійно обраного 
військовослужбрвця.

3

ТЕМА 6. Роль 
психічних процесів 
у формуванні 
бойових образів. 
Процес сприймання.

Інд./з.1. Обґрунтувати використання того чи 
іншого закону сприймання у конкретних 
прикладах військових повідомлень.

3

ТЕМА 7. Військова 
психологія і 
емоційні процеси

Інд./з.1. Знайти приклади позитивної та 
негативної військової інформації, здійснити 
ґрунтовний аналіз їхньої психологічної 
ефективності.

4

ТЕМА 8. 
Психологічна 
експертиза в процесі 
бойових дій

Інд./з.1. Знайти приклади позитивної та 
негативної інформації, здійснити 
експертизу їхньої психологічної 
ефективності.

3

ТЕМА 9. Діяльність 
психолога в сфері 
військової

Інд./з.1. Створити оптимальне інформаційне 
повідомлення для військовослужбовців

3



психології.
Разом: 40

Додаткові бали нараховуються:

Види роботи Можлива 
максимальна 

кількість 
додаткових балів 
для однієї форми 

роботи
Активна участь у дискусіях та пропонованих формах 
роботи на лекційних, семінарських та практичних заняттях; 
доповнення та запитання на лекційних, семінарських та 
практичних заняттях.

4

Дуже високий рівень виконання завдань, запропонованих 
для самостійної та індивідуальної роботи.

5

Додаткова науково-практична активність студента 
(написання під керівництвом викладача тез доповіді для 
участі у науково-практичній конференції; розробка 
невеличкого наукового дослідження та ін.).

10

Конспекти з питань, винесених на семінарські та практичні 
заняття.

3

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

- навчальна аудиторія;
- мультимедійний проектор;
- екран для мультимедійного проектора зі штативом;
- ноутбук;
- програмне забезпечення для доступу до мережі Інтернет;
- програмне забезпечення МісгозойРо^егРот;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

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



Додаток 1.1 до Робочої програми 
навчальної
дисципліни «Військова
психологія»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Освітній ступінь молодший бакалавр

Спеціальність 053 - «Психологія»

на 2021/2022 навчальний рік 
Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин).

Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Курс 1 МБ-ПС-121

№ 
те

м
и 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 

(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна
робота

С
ам

ос
ті

йн
а 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а
ро

бо
та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

сп
н
3Он
Е

1 2 3 4 5 6 7 8

2 семест 3

1
Вступ до дисципліни. Основні 
поняття. Коло проблем військової 
психології .

10 6 2 2 2 4

2
Емоційний інтелект 
військовослужбовця та його 
основні інструменти. Комплекс 
лідерства.

10 6 2 2 2 4



№ 
те

м
и 

зг
ід

но
 

з 
РП

Н
Д

Назва теми 

(згідно з РПНД)

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г 

го
ди

н

Аудиторна
робота

Са
мо

ст
ій

на
 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а
ро

бо
та

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

сп

І
Он
Е

1 2 3 4 5 6 7 8

3
Психологія емоційного інтелекту 
військвослужбовця: задачі та коло 
проблем. Підходи в психології 
емоційного інтелекту.

10 6 2 2 2 4

4
Предмет вивчення та основні 
методи дослідження у військовій 
психології

10 6 2 2 2 4

5
Характеристика психологічної 
ефективності лідерства 
військовослужбовця та його 
структура.

10 2 2 8

6
Роль психічних процесів у 
формуванні бойових образів. 
Процес сприймання.

10 2 2 8

7 Психологія та емоційні процеси 
військовослужбовців

10 2 2 8

8 Психологічна експертиза в 
процесі бойових дій

10 10

9 Діяльність психолога в сфері 
військової психології.

10 10

Разом за семестр 90 30 14 8 8 60

Форма підсумкового контролю залік

Розглянуто на засіданні кафедри психології та педагогіки
25.08.2021, протокол № 17.

Завідувач кафедри
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



Додаток 1.3 до Робочої програми 
навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія
(назва ступеня вищої освіти) (шифр і назва)

на 2021/2022 навчальний рік 
Основні нормативні акти:

1. Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу: 
Мр://ші.2оу.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%ВР%Р 
0%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% 
В0Досх.ргїі
2. Закон України про рекламу. -  Режим доступу: 
1і11:р5://7акоп.гагіа.доу.иа/1а\¥5/5Ііо\¥/270/96-
%Р0%В2%Р1%80?Ш сМ=І^АК1АЖе0шП уУКГХк505РХхАИ1У0і0ИеМВШсЬ 
ор££МІ8еЕіГ 1 Уш204

Підручники:
1. Бєліков А.С. Практика психологічного забезпечення: посібник. -
Дніпропетровськ: ПДАБА; Видавничий дім «Імапрес», 2009. -  208 с.
2. Шевяков О.В., Євдокимова Н.В. Емоційний інтелект в психології праці та 
інженерній психології: підручник. -  Миколаїв; Видавничий дім «Іліон», 2014. -  
472 с.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
1. Практичний посібник для медичного закладу при організації допомоги 
госпіталізованим хворим на С0УІР-19 (санітарно-епідеміологічні та психологічні 
аспекти)/ Авторський колектив: О.А.Шевченко, О.В.Шевяков та ін. -  Дніпро: 
Акцент ПП, 2020. -  172 с.
2. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни 
«Військова психологія» для молодших бакалаврів спеціальності 053 «Психологія» 
заочної форми навчання / Укл.: О. В. Шевяков. -  Дніпро: ДДУВС, 2020. -  22 с.
3. Когнітивна наука: Навч.посібник/ Авторський колектив: Л.М.Деркач,
О.В.Шевяков, І.А.Бурлакова та ін. -  К.: Кондор, 2021. -  320 с.
4. Психологічне забезпечення педагогічної майстерності: Навч.-методичний 
посібник / Авторський колектив: І.А.Бурлакова, О.В.Шевяков, Н.О.Євдокимова та 
ін. -  К.: Кондор, 2020. -  276 с.

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
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80?fbclid=IwAR1AJ9feOmII_yVRFXksOsDXxAHtVOj0HeNtBU0chopZfMJ8eEjF_1Yw2O4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80?fbclid=IwAR1AJ9feOmII_yVRFXksOsDXxAHtVOj0HeNtBU0chopZfMJ8eEjF_1Yw2O4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80?fbclid=IwAR1AJ9feOmII_yVRFXksOsDXxAHtVOj0HeNtBU0chopZfMJ8eEjF_1Yw2O4


Монографії та інші наукові видання:
1. Шевяков О.В. Соціально-психологічна підтримка розвитку професіоналізму 
фахівців. -  Сєвєродрнецьк.: Вид. СНУ ім. В.Даля, 2020. -  220 с.
2. Швалб Ю.М. Психологічні механізми соціалізації особистості в онтогенезі. -  
Харків: Вид.дім «ЬіїегаКоуа», 2020. -  214 с.

Інші джерела:
1. Ісаєва С. Адаптація здобувачів вищої освіти до навчання у вищому 
навчальному закладі / Магістерські студії.: [Матеріали першої науково-практичної 
конференції кафедри психології та педагогіки «Актуальні проблеми психологічної 
науки у ХХІ столітті: погляд у майбутнє» 15 грудня 2020 р.]. -  Дніпро: ДДУВС., 
2020. -  Вип.1. -  С.28-32.
2. Стояцька Г. Психологічні чинники готовності до сприйняття змін в аспекті 
правоохоронної діяльності / Магістерські студії.: [Матеріали першої науково- 
практичної конференції кафедри психології та педагогіки «Актуальні проблеми 
психологічної науки у ХХІ столітті: погляд у майбутнє» 15 грудня 2020 р.]. -  
Дніпро: ДДУВС., 2020. -  Вип.1. -  С.55-59.

Інтернет-ресурси:
1. Електронні матеріали з дисципліни «Когнітивна психологія» на гугл-диску: 
1іН:р5://(ігіуе.доод1е.сот/(іпуе/ї01(іег5/0В5іКтЦіКГахУсГВІУУМЦк5оКУЦ?ге5оигсе 
кеу=0-19іХРТУ898Сбо0аКІуОТ 8 д&іі5р=5Ііагіпд
2. Когнітивна психологія (відеокурс): Ьрр5://а5поуаїог.сот/соиг§е тагкеїіпд- 
о5поуу-і-ргасїісЬе§кіе-іп5їгитепїу-
699?кЬс1і4=І\уАКЛ6ТХ200хДуВ8гг7УхХ9Ви5ВіВшД874и81іте01дшс2к- 
Хае2Ю Кдк5Ш І
3. БідіїаІ ’УогкзЬор, ОоодІе (безкоштовні онлайн-курси, потрібна реєстрація): 
Ьрр5://1еагп4ідіїа1.шіїЬдоод1е.сот/4ідіїа1шогк5Ьор-иа/соиг5е5
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25.08.2021, протокол № 17.

Керівник кафедри 
психології та педагогіки (підпис) Олена Ковальчук

https://drive.google.com/drive/folders/0B5iNmUjRFaxVcFBIVVJ4Uk5oRVU?resourcekey=0-J9iXPTWS98Cdo0gRJvQT8g&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B5iNmUjRFaxVcFBIVVJ4Uk5oRVU?resourcekey=0-J9iXPTWS98Cdo0gRJvQT8g&usp=sharing
https://asnovator.com/course_marketing-osnovy-i-practicheskie-instrumenty-699?fbclid=IwAR16TX2Q0xAyRSrrzYxX9BusRjBwA874u8JimeQlqwc2L-Xde2JORnf5UNI
https://asnovator.com/course_marketing-osnovy-i-practicheskie-instrumenty-699?fbclid=IwAR16TX2Q0xAyRSrrzYxX9BusRjBwA874u8JimeQlqwc2L-Xde2JORnf5UNI
https://asnovator.com/course_marketing-osnovy-i-practicheskie-instrumenty-699?fbclid=IwAR16TX2Q0xAyRSrrzYxX9BusRjBwA874u8JimeQlqwc2L-Xde2JORnf5UNI
https://asnovator.com/course_marketing-osnovy-i-practicheskie-instrumenty-699?fbclid=IwAR16TX2Q0xAyRSrrzYxX9BusRjBwA874u8JimeQlqwc2L-Xde2JORnf5UNI
https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-ua/courses

