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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –   

Галузь знань 

03 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Практична підготовка 

 
Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 4 
                   

 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 4 2-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

щоденник, звіт 
            ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

4-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0 

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

  

Практичні, семінарські 

   

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 год.   

 

Вид контролю:  

диференційований залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0:180. 

 

* 1 кредит = 30 год. 

 

Кількість кредитів = 6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення дисципліни практичної підготовки «Навчальна 

(психолого-педагогічна) практика» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 053 – «Психологія». 

Базою навчальної (психолого-педагогічної) практики є загальноосвітні 

школи та психологічні служби шкіл. Практика проводиться під керівництвом 

шкільного психолога в умовах, максимально наближених до реальних умов 

майбутньої професiйної дiяльностi студентів. Під час практики студенти 

знайомляться зі структурою школи, умовами та завданнями роботи шкільного 

психолога, вводяться у коло професійних проблем, знайомляться з реальним 

змiстом та об’ємом його роботи. Навчальна (психолого-педагогічна) практика 

сприяє практичній підготовці у галузі психології. Під час проходження навчальної 

практики у студентів-психологів формуються уміння і навички самостійного 

розв’язання виробничих, наукових і організаційних завдань та активізації їх 

діяльності, розширення світогляду, підвищується ініціативність та виконавча 

дисципліна. 

У процесi практики реалiзуються можливостi iнтеграцiї суспільно-

полiтичних, психологічних та фахових знань і вмiнь. Навчальна практика 

спрямовує цi знання на розв’язання конкретних практичних завдань та сприяє 

формуванню основних навичок роботи психолога. Вона передбачає надбання 

умінь організації проведення емпіричного дослідження, підбору його методів і 

методик, їх практичного використання в реальних умовах. Особлива увага 

приділяється виробленню практичних умінь щодо підбору і застосування 

психокорекційних методів у роботі психолога. 

Практика сприяє удосконаленню всієї системи підготовки психолога та 

об’єктивнiй оцiнцi власних можливостей шляхом розвитку iндивiдуальних 

творчих здiбностей майбутнiх фахiвцiв, застосування рiзноманiтних методiв та 

прийомiв у їх роботі. Практика має на меті стимуляцію у студентів подальшої 
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активностi та самостійності у набуттi професiйних, перцептивних, 

проектувальних, адаптивних, організаційних, пізнавальних вмінь.  

Програма практики є основним навчально-методичним документом для 

студентів та керівників практики від навчального закладу та баз практики. 

Предметом навчальної (психолого-педагогічної) практики є 

психодіагностична та корекційна діяльність як процес. 

Мета практики: 

–  формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх 

психологів; 

– підготовка студентів до самостійної роботи; 

– поглиблення та закріплення теоретичних знань; 

– ознайомлення з особливостями та умовами роботи психологів; 

– оволодіння професійними вміннями та навичками психолого-педагогічної 

роботи з дітьми різного віку; 

– психологічна адаптація до майбутньої професії; 

– самовиховання майбутніх професіоналів. 

Метою навчальної практики студентів-психологів є також формування та 

розвиток у них професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах 

конкретної діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації 

праці,  методиками праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

Основними завданнями навчальної практики студентів є формування 

активізації та закріплення теоретичного знання з основних тем засвоєного 

матеріалу; формування вміння аналізувати загальні та індивідуальні особливості 

психічного життя людини: психічних процесів, станів, властивостей тощо; 

сприянні виробленню навичок проведення психодіагностичних методик, уміння 

обробляти та інтерпретувати отримані результати, складати письмовий звіт із 

власними рекомендаціями; оволодіння засобами спостереження за поведінкою 

дітей, застосуванні відповідних критеріїв щодо її аналізу; виявлення зв’язку між 

теоретичними знаннями і реальною діяльністю психолога; ознайомлення з 
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особливостями та умовами роботи психолога в різних сферах життєдіяльності, 

зокрема, у школах. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 функції щкільного психолога, його обов’язки та сферу компетенції; 

 шляхи адаптації до реальних умов психологічної діяльності; 

 принципи та методи діяльності психолога; 

 відповідні методики психодіагностичного дослідження дітей 

шкільного віку та ін.; 

 «етичний кодекс» психолога. 

вміти: 

 стратегічно планувати організаційні заходи щодо 

психодіагностичного дослідження школярів; 

 виконувати емпіричне психодіагностичне дослідження із 

застосуванням відомих психологічних засобів; 

 безпосередньо спілкуватися з дітьми, вести спостереження за ними; 

 виявляти домінантні психологічні якості та властивості дітей та 

розробляти й втілювати стратегію їх корекції; 

 працювати у відповідних умовах загальноосвітнього навчального 

завладу; 

 підбирати відповідні психодіагностичні методики та працювати з 

ними; 

 аналізувати, обробляти результати психодіагностування, вести 

протокол дослідження; 

 творчо підходити до процесу, виявляти позитивні професійні та 

особистісні якості: комунікабельність, відповідальність, ініціативність, вміння 

концентруватися та адаптуватися у складних професійних ситуаціях. 

 

3.  

4.  
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5. Програма навчальної дисципліни 

Модулі: 

- теоретична підготовка; 

- практична підготовка; 

- самостійна робота; 

- індивідуальна робота; 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

Модуль теоретичної підготовки 

Теоретичні знання когнітивних процесів і здібностей дітей. 

Органiзацiя дiяльностi бази практики. Система роботи бази практики. 

Робочий розпорядок бази практики. Матеріально-технічна база. Документи, що 

регламентують діяльність бази практики. 

Сфера діяльності бази практики. Зв’язки із структурними підрозділами бази 

практики. Особливості діяльності психолога, його функції в установі цього типу 

(школі, дошкількому закладі, табрі) тощо. Тематичне спрямування роботи, яке 

потребує база практики. Специфіка вибірки.  

Основи професійної етики. Специфіка комунікативної діяльності психолога. 

Діловий етикет. 

Психодіагностика. Методи організації та ведення психодіагностичного 

дослідження, обробки даних, ведення протоколу обстеження. Узагальнення 

даних.  

Психокорекційна робота. Організація та проведення індивідуальної та 

групової психокорекції. Розвивальні вправи, ігри. 

Оформлення звітної документації. Особливості складання звіту. 

Модуль практичної підготовки 

Знайомство з керівництвом та співробітниками бази практики, дослідження 

системи роботи бази практики.  

Загальне уявлення про статут та правила внутрішнього розпорядку, 

матеріально-технічну базу організації. Робота з документами, що регламентують 
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діяльність психологічної служби (психолога) бази практики. 

Дослідження головних сфер та напрямів діяльності психологічної служби 

(психолога) бази практики, аналіз пріоритетів розвитку установи, упорядкування 

інформації.  

Ознайомлення з планом роботи установи з метою формування уявлення 

про спектр діяльності.  

Складання плану роботи під час проходження навчальної практики. 

Ведення щоденника психолого-педагогічних спостережень. 

Підбір та проведення психодіагностичних методик; 

Підбір та проведення розвивальних (корекційних) ігор. 

Складання звіту з навчальної (психолого-педагогічнох) практики  

Подання керівникові звітної документації. 

Підготовка до складання заліку з практики. 

Модуль самостійної роботи: 

Добір і визначення психодіагностичних методик, методів діяльності, 

необхідних для дослідження когнітивних процесів відповідної вікової категорії – 

дітей шкільного віку. 

Розробка плану організаційних заходів для подальшого використання 

відповідних засобів, спрямованих на досягнення мети психодіагностичного 

дослідження. 

Обробка та аналіз результатів спостереження. 

Складання звітної документації. 

Індивiдуальне завдання 

Проведення психодіагностичного експерименту за такими темами: 

Тема 1 Відчуття 

Завдання. 

1. Психологічна діагностика зорових відчуттів за допомогою кілець 

Ландольта. 

Література: [ 1, с. 130–136; 13, с. 5–20]. 

Тема 2 Сприймання 



9 

  

Завдання. 

1. Психологічна діагностика сприймання об’єкта унаслідок активного та 

пасивного дотику. 

2. Проведення зі школярами гри, що розвиває сприймання. 

Література: [1, с. 130–136; 13, с. 21–35]. 

Тема 3 Увага 

Завдання. 

1. Зафіксувати особливості поведінки дітей та учителя, а також засоби 

організації уваги учнів протягом заняття. Охарактеризувати способи, якими 

здійснюється первинна мобілізація уваги дітей і формується вольова установка на 

сприйняття матеріалу та виконання завдань учителя. Охарактеризувати значення 

вербальних команд у залученні уваги. 

2. Вибрати найуважніших дітей. Описати їх обличчя, міміку, погляд, рухи. 

3. Чим відрізняються один від одного уважні діти? Які види уваги в них 

домінують? 

4. Визначити неуважних дітей. Описати їх обличчя, міміку, погляд, рухи. 

Чим відрізнаються неуважні діти один від одного? Які види уваги в них 

домінують? Як вони розподіляють увагу, переходячи від одного виду діяльності 

до іншого? 

5. Описати, у які моменти увага дітей була найбільш напружена, а коли – 

слабка? Охарактеризувати домінуючі види уваги на різних етапах заняття, 

переходи довільної уваги в післядовільну, відволікання уваги. 

6.  Провести методику «Дослідження концентрації уваги» (тест Пьєрона–

Рузера), проаналізувати отримані результати, зробити висновки, надати 

рекомендації (звіт про це додається до щоденника практики). 

7. Провести зі школярами гру, що розвиває увагу. 

Література: [1, с. 130–136; 2, с. 169–174; 9, с. 322–338; 11, с. 246]. 

Тема 4 Пам’ять 

Завдання. 
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1. Під час спостереження зафіксувати характер висловлювання дітей і 

проаналізувати особливості запам’ятовування. Зафіксувати засоби організації 

вихователями мнемічної діяльності дітей. 

2. Які прийоми застосовує учитель для стимулювання розвитку 

продуктивності запам’ятовування (установка на запам’ятовування, акцентування 

на розумінні матеріалу, чи на заучування)? 

3. Спостерігаючи за діяльністю дітей, порівняти ефективність довільного 

запам’ятовування у дітей з різним рівнем активності (низьким, середнім, 

високим). 

4. Охарактеризувати індивідуальні особливості мнемічної діяльності двох 

вибраних дітей (зафіксувати П І Б, стать, вік). 

5. Провести методику Джекобсона «Дослідження об’єму короткочасної 

пам’яті», проаналізувати її результати, дати відповідні рекомендації та оформити 

у вигляді звіту (звіт додається до щоденника). 

6. Провести зі школярами гру, що розвиває пам’ять. 

Література: [1, с. 78-92; 3, с. 161–178; 11, с. 283–315; 13, с. 35–46]. 

Тема 5 Мислення 

Завдання. 

1. Зафіксувати найбільш виразні судження дітей, проаналізувати, якої 

сфери діяльності (практичної чи теоретичної) вони стосуються? 

2. Визначити завдання і запитання вихователя, які передбачають наочно-

дійовий, наочно-образний, словесно-логічний способи розв’язання. 

3. Які засоби активізації мислення були використані у процесі заняття з 

дітьми? 

4. Провести психологічну діагностику мислення за допомогою методики 

«Дослідження рефлексивності мислення» (із використанням анаграм), 

проаналізувати результати, дати рекомендації, оформити у вигляді звіту (звіт 

додається до щоденника). 

Література: [1, с. 92–109; 3, с. 175–185; 8, с. 191–201; 9, с. 322–338]. 

Тема 6 Увага 
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Завдання: 

1. Вибрати 2–3 особи, у яких, на вашудумку, розвинута увага. Зафіксувати, 

як це проявляється. 

2. Зафіксувати завдання, питання, висловлювання учителя, які спрямовані 

на активізацію уяви. 

3. Визначити залежність процесу уяви дітей від їх досвіду. Як 

відображуються в образах уяви особливості сприйняття, уявлення? 

4. Зафіксувати індивідуальні особливості уяви дітей, зафіксувати та описати 

ознаки, за якими це можна визначити. 

5. Зафіксувати рівень реальності образів уяви у дітей.Як у цих особливостях 

уяви виявляються вікові особливості дітей? 

6. Провести психодіагностичну методику Вартега «Кола», проаналізувати 

результати, дати рекомендації (звіт додається до щоденника). 

7. Провести зі школярами гру, що розвиває уяву. 

Література: [1, с. 109–117; 9, с. 340–351; 10, с. 217–220; 11, с 348–365]. 

Тема 7 Емоційно-вольова сфера 

Завдання. 

1. Які засоби використовує учитель для демонстрації емоцій (міміка, 

пантоміміка, паузи, підвищення голосу, темп, ритм, логічні наголоси, виразні 

засоби мовлення: риторичні питання, судження, діалоги, пряму мову)? 

2. Вибрати для спостереження двох дітей і зробити висновки про їхню 

емоційну рівновагу. Для цього необхідно з’ясувати: як часто змінюється настрій; 

змінюється поступово чи стрімко; рівень вразливості; як дитина поводитьсяу разі 

тривалого очікування; чи дратівлива; чи швидко заспокоюється після невдач, чи 

продовжує переживати після зникнення причини та ін. 

3. Спостерігаючи за діяльністю учителя, зробіть висновок про те, як він 

формує у дітей уміння управляти своїми емоціями. Які засоби емоційно-

вольового й інтелектуального впливу використовує вихователь (зараження, 

навіювання, переконання тощо)? Як учитель ураховує індивідуальні особливості 

дітей? 
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4. Спостерігаючи за діяльністю учителя, зробіть висновок про те, які умови 

він створює для формування у дітей вольової поведінки. Формуванню вольової 

поведінки у дітей сприяють такі педагогічні умови: 

– поступове посилення вимог до дитини, сприяння досягненню нею успіху 

в діяльності; 

– заохочення прагнення і готовності дитини виявляти самостійність та 

ініціативу; 

– поступовий перехід від завдань, пов’язаних із виконанням вимог 

дорослого за його прямими інструкціями до творчих завдань за власним 

бажанням дитини; 

– створення умов для реалізації провідної позиції дитини у творчій 

діяльності й на заняттях. 

Збір матеріалу для написання курсових робіт. Матеріал, дібраний та 

проаналізований студентом під час проходження навчальної практики може бути 

використаний при написанні курсових робіт з дисципліни «Психодіагностика» 

після узгодження з науковим керівником. 

 

7. Методи навчання 

1. пояснення керівників практики від кафедри та установи; 

2. консультування керівників практики від кафедри та установи; 

3. організація самостійного пошуку студентів;  

4. управління навчальною діяльністю;  

5. реалізація контролю за успішністю студентів. 

 

8. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне опитування; презентація 

доповідей. 

2. Метод письмового контролю: щоденник проходження навчальної 

практики, звіт про проходження навчальної практики.  

3. Метод самоконтролю. 
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7. Звітна документація про проходження навчальної (психолого-

педагогічно) практики 

Головними документами звітності є щоденник та звіт про проходження 

навчальної (психолого-педагогічної) практики. Під час практики студент щодня 

повинен записувати у щоденник усе, що він зробив для виконання календарного 

графіка проходження практики. Студент зобов’язаний подати щоденник на 

перегляд керівникам практики, які перевіряють щоденник, дають письмові 

зауваження, додаткові завдання й завіряють записи, що їх зробив студент, 

підписом. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практики та календарного графіка проходження практики, зазначеного 

у щоденнику практики.  

Формою звітності студента за практику є письмовий звіт, який виконує 

студент. Письмовий звіт разом із щоденником практики подається для 

рецензування керівнику практики від кафедри. Звіт має містити відомості про 

виконання студентом усіх розділів програми практики та календарного графіка 

проходження практики, висновки та пропозиції, список використаної літератури 

тощо. 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

Щоденник психодіагностичної практики студента містить у хронологічній 

послідовності занотовані дані про проведену роботу, виконану особисто або 

колективно. Записи про виконану роботу перевіряє та візує в кінці практики 

керівник від бази і керівник від навчального закладу. Наприкінці навчальної 

практики у щоденник записується характеристика роботи практиканта, яку 

підписують керівники від бази практики та вищої школи, завірена печаткою 

установи – бази практики. На підставі записів у щоденнику складається 

підсумковий звіт студента про проходження практики. 

Структура звіту 

Титульна сторінка. 
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Зміст. 

Вступ. У цьому розділі зазначають базу, мету, завдання, структуру 

практики, основні напрями теоретичної та практичної роботи, опис напрямів 

діяльності, основні методичні зауваження, короткі підсумки практичної роботи. 

Основна частина. Теоретичний підрозділ присвячений теоретичній роботі 

студента під час практики і він містить опис підготовчої роботи, проведеної 

протягом практики за напрямом психодіагностичного дослідження. Це перелік 

методик, використаних у процесі психодіагностики та опис обґрунтування вибору 

психодіагностичних процедур, відповідно до поставленої мети. 

Практичний підрозділ містить практичні матеріали, які студенти 

напрацьовують від час проходження практики. Це результати психодіагностичних 

процедур, проведених у навчальній групі. Розділ містить короткий підсумок 

виконаної роботи. 

Висновки. Наводиться розгорнутий опис підсумків практики, який містить 

систематизовану докладну рефлексію на власну діяльність студента під час 

практики. Основну увагу слід приділити власним позитивним, опрацьованим 

умінням і власним обмеженням, які спостерігалися студентом під час практики. 

Додатки. Містять невербалізовані результати досліджень – рисунки, 

графіки, таблиці, додаткові матеріали тощо. Також наводяться описи та бланки 

методик, використаних під час роботи. 

Список використаних джерел. 

 

8. Підсумки та оцінювання перекладацької практики 

Підсумкова оцінка (диференційований залік) за практику враховується на 

рівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати 

складання заліків із практики заносяться до відомості обліку успішності, 

виставляються в заліковій книжці та журналі обліку роботи викладача та 

враховується стипендіальною комісією для визначення розміру стипендії 

студента разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю. 



15 

  

Підсумки практики обговорюють на засіданні кафедри, а загальні підсумки 

практики підводять на факультетах не менше одного разу протягом навчального 

року.  

Студента, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховують з навчального закладу. Якщо програма практики не виконана 

студентом з поважної причини, то університет надає можливість студенту пройти 

практику повторно протягом року. Можливість повторного проходження 

практики через рік надається також студенту, який на підсумковому заліку 

отримав негативну оцінку. 

Підсумки практики студента підбиваються у процесі захисту ним звіту про 

практику перед комісією, що призначається кафедрою. Захист звіту про практику 

оцінюється диференційною оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» та відповідною кількістю балів за 100-бальною шкалою), яка 

характеризує успішність студента. 

Для одержання диференційованого заліку студент повинен надати 

керівнику практики: 

– звіт про проходження практики; 

– щоденник практики; 

– залікову книжку. 

Захист звіту проводиться у вигляді доповіді перед комісією, яка 

призначається завідувачем кафедри, за участю керівника практики від кафедри, 

можлива присутність керівника практики від організації та інших студентів. 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Оцінювання успішності проходження студентами навчальної практики 

відбувається за 100-бальною шкалою. 

Рейтинг навчальної практики складається із суми середніх оцінок за: 

– рівнем теоретичної підготовки; 

– фаховими навичками практиканта: комунікативні навички, уміння роботи 

з методиками та їх обробкою згідно з вимогами; 
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– веденням та оформленням звітної документації згідно до вимог Програми 

проходження практики; 

– захистом студентом звіту про практику. 

Таким чином, оцінка «відмінно» виставляється студентові, який повністю 

виконав програму практики, тобто виконав усі завдання, передбачені графіком 

проходження практики, продемонстрував високій рівень теоретичної і практичної 

підготовки. На оцінку «відмінно» заслуговує студент, який не мав нарікань із 

боку керівника практики від установи та університету щодо дотримання трудової 

дисципліни. Попередня оцінка керівника від бази практики повинна бути 

«відмінно». 

Оцінка «добре» виставляється студентові, який повністю виконав програму 

практики й дотримувався графіка проходження практики, показав відповідний 

рівень теоретичної та практичної підготовки, має достатню методологічну базу. 

На оцінку «добре» заслуговує студент-практикант, який продемонстрував добрі 

навички прктичної роботи шкільного психолога. На оцінку «добре» заслуговує 

студент, який не мав нарікань з боку керівника бази практики та університету 

щодо дотримання трудової дисципліни. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові, який виконав програму 

практики не повністю, тобто не всі завдання, передбачені графіком проходження 

навчальної практики, не було виконано повністю з вини студента (виконано 

частково, виконано не в строк). На оцінку «задовільно» заслуговує студент, що 

має задовільний рівень теоретичної та практичної  підготовки, вміє користуватися 

відповідними методиками при проведенні психодіагностичної роботи, 

продемонстрував достатні професійні навички та особистісні якості. Нарікання з 

боку керівника практики від підприємства мають бути серйозними, але не 

критичними. 

Оцінка «незадовільно» виставляється студентові, який не виконав програму 

проходження навчальної практики. Студент, який не з’явився на базу практики в 

день початку її проходження або покинув базу практики достроково вважається 

таким, що не виконав програму практики.  
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Підсумкова оцінка формується таким чином: 

 

 

 

 

 

№

 пор. 
Вид контролю 

Кількість 

балів 

1 Ведення щоденника практики (оцінка 

керівника практики від кафедри) 

20,0 

2  Оцінка керівника практики від установи 20,0 

3 Вчасне подання матеріалів роботи в 

електронному та друкованому вигляді 

20,0 

4 Виконання індивідуального завдання 20,0 

5 Вчасне подання і захист звіту про практику 20,0 

 Загальна сума балів 100,0 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



18 

  

9. Методичне забезпечення 

1. Наскрізна програма практики галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» спеціальності 053     «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

укладач: Білоус Р. М. – Кременчук, 2019. – 17 с. 

2. Робоча програма з навчальної дисципліни «Навчальна (психолого-

педагогічна) практика» для студентів ІІ курсу денної форми навчання зі 

спеціальності 053 – «Психологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладач 

Плаксій Т. М.  

10. Рекомендована література 

1. Волошина В. В. Загальна психологія : практикум : навчальний 

посібник / В. В. Волошина, Л. В. Волинська, С. О. Ставицька, О. В. Темрук. – К. : 

Каравела, 2010. – 280 с. 

2. Гальперин П. Н. К проблеме внимания : Хрестоматия по психологии / 

Н. П. Гальперин. – М. : Просвещение, 1987. 

3. Гамезо М. В. Атлас по психологии : учебноепособие / М. В. Гамезо, 

И. А. Домашенко. – М. : Просвещение, 1986. – 234 с. 

4. Додонов Б. И. В мире эмоций / Б. И. Додонов. – К. : 

ПолитиздатУкраины, 1987. – 140 с. 

5. Занюк С. С. Психологія мотивації / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 

287 с. 

6. Ильин Е. П. Психология воли / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 

288 с. 

7. Леонгард К. Акцентуации личности / К. Леонгард. – Киев, 1981. 

8. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М. : 

Педагогика, 1979. 
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