




1. Загальні положення 
 

Комплексний вступний іспит до аспірантури зі спеціальності 
«053 Психологія» передбачає перевірку знань сучасних психологічних  
теорій, закономірностей психології, термінології  сучасної 
психологічної науки, особливостей розвитку психології та уміння 
використовувати теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та 
практичних завдань у  різних умовах. 

Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності «053 
Психологія»  галузі 05 Соціально-поведінкові науки розроблено 
відповідно до Правил прийому в ОНУ імені І.І. Мечникова, стандарту 
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності  з урахуванням вимог 
до знань та вмінь, які необхідні для опанування відповідної освітньо-
наукової програми на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 
освіти.  

Мета вступного іспиту – виявлення рівня теоретичних знань 
вступників, наявності практичних навичок, уміння аналізувати 
психологічні закономірності, робити узагальнення та проводити 
порівняльний аналіз. 

 Вимоги до рівня підготовленості вступників. Вступники до 
аспірантури повинні мати відповідний рівень теоретичної і практичної 
підготовки, який надає можливість оволодіти знаннями, набути умінь 
та навичок проведення наукових досліджень, необхідних для здобуття 
наукового ступеня доктор філософії із спеціальності 053 Психологія .  

Вступник до аспірантури із спеціальності 053 Психологія має 
продемонструвати високий рівень теоретичної та практичної 
підготовки, знання  психологічних феноменів, глибоке розуміння 
психологічних закономірностей, а також уміння застосовувати свої 
знання для вирішення науково-дослідницьких та прикладних завдань.  

Вступний іспит проводиться в усній формі та/або з 
використанням тестових технологій. 

Рекомендований список літератури для самостійного 
опрацювання носить орієнтовний характер і не виключає власних 
ініціатив абітурієнтів у доборі та використанні джерел. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Перелік питань 
 

Програма включає наступні змістові частини: 

 Частина 1 – Загальна психологія 
Загальне поняття про психологію, об'єкт, предмет і основні 

категорії та завдання загальної психології.  Місце психології в системі 
інших наук. Значення загальної психології в системі галузей психології.  
Огляд історії виникнення та становлення психології, розкриття змісту 
міфологічного, філософського і наукового етапів розвитку психології. 
Визначення теоретико-методологічних засад та принципів загальної 
психології. Загальне уявлення про методи наукового дослідження та 
етичні проблеми психологічного дослідження (принцип інформованої 
згоди). Формування уявлення про психічну активність як засіб 
відображення та  перетворення навколишнього світу, аналіз 
закономірностей функціонування психіки, ознайомлення з 
структурними компонентами психіки та їх взаємозв'язком. 
Ознайомлення зі структурними компонентами свідомості (знання, 
ставлення, цілеспрямованість діяльності і самосвідомість, її релятивний 
характер), диференціація свідомих та неусвідомлюваних аспектів 
психіки людини; розкриття  філогенетичних (прямоходіння, праця, 
спілкування) та онтогенетичних (біологічна основа, соціальне 
середовище та активність особистості) факторів формування 
свідомості.  

Теоретичні та емпіричні основи та сутність таких психічних 
процесів, як відчуття, сприйняття, уявлення, уява, увага, пам’ять, 
мислення, мовлення, емоції, воля, а також психічних станів. Сутність 
психічних   станів людини, їх основні функції, особливості та 
властивості, індивідуальні відмінності. 

Основні поняття, теорії й проблеми загальної психології 
(підрозділу психології особистості).  Зв'язки між методологічним, 
теоретичним та емпіричним рівнями наукового знання. Методи 
дослідження в галузі психології особистості. Сутність  основних питань 
психології особистості, таких як: структура особистості, її потребово-
мотиваційна сфера, самооцінка й захисні механізми, типологія 
особистості, соціальна і біологічна детермінація процесу особистісного 
розвитку, питання меж особистості,   реалізації особистості у діяльності 
та творчості. Інтгерованість психології особистості, до вивчення інших 
психологічних дисциплін.  

Частина 2 Вікова психологія 
Предмет психології розвитку та вікової психології. Методи вікової 
психології. Періодизації психічного розвитку особистості. Кризові 
явища в розвитку  особистості. Особливості психічного розвитку 
прейнета та немовляти. Готовність дитини до навчання у школі. 
Розвиток мислення за Ж. Піаже. Особливості підліткового віку. 



Акцентуації характеру. Зрілість особистості. Особистість зрілого віку: 
основні характеристики. Теорії старіння. Успішне старіння: сучасний 
підхід. Великий біологічний цикл і кризові періоди за Б.Й. Цукановим 

Частина 3 - Соціальна психологія  
Соціальна психологія як наука. Предмет соціальної психології і 

його особливості. Основні етапи становлення соціальної психології як 
наукової дисципліни. Методи соціально-психологічного дослідження. 
Особистість як предмет соціальної психології. Етапи та соціально-
психологічні  механізми соціалізації особистості. Соціальні ролі 
особистості. Соціальна психологія груп та соціально - психологічні 
феномени. Класифікація груп у соціальній психології. Соціальна 
психологія малих  груп. Поняття групової динаміки, основні етапи 
розвитку малої групи. "Огруплене мислення" та методи його 
подолання.  Психологічні характеристики великих соціальних груп. 
Масові комунікації  та масове спілкування. Основні моделі та засоби 
масової комунікації. Еталони або стереотипи сприйняття людини у 
масовому спілкуванні. Етичні групи як вид великих соціальних груп. 
Етнічні стереотипи. Соціально-психологічні особливості 
міжособистісного спілкування.  Етапи розвитку міжособистісного 
контакту.   

Частина 4 - Педагогічна психологія 
Нові напрями  педагогічної психології 60-70 рр. ХХ століття. Основні 
підходи до вирішення проблеми готовності дітей до навчання в школі у 
вітчизняній науці і практиці. Основні сфери дії педагогічної психології. 
Переваги і недоліки традиційного педагогічного спілкування. 
Функціонально-психологічні аспекти попередження неуспішності 
школярів. Модель спільної продуктивної діяльності за В.Я. Ляудісом. 
Поняття «учбова діяльність». Поняття про учіння. Види самоконтролю 
та самооцінки в учбовому процесі. Основні риси співвідношення 
навчання і розвитку за Л.С. Виготським. Умови розвитку педагогічних 
здібностей за Н.В. Кузьміною. Шкала самооцінки за Ч.Д. Спілбергом, 
Ю.Л. Ханіним. Особливості методики Лабіринт за Л.А. Венгером. 
Проективна методика  Рене Жиля. Методика «Кінетичного малюнку 
сім’ї» за Р. Бернсом. Методика  «Постановка учбових цілей» за Б. 
Блумом. 

Частина 5 - Історія психології 
Специфіка історії психології як галузі психологічного знання. 

Рушійні сили і причини розвитку психологічних ідей. Логіка зміни 
предмету психології. Періодизації становлення психологічного знання. 
Культурологічний, проблемалогічний і полісистемний підходи в 
історичному аналізі. Науковий і культурологічний клімат XVII-XIX ст., 
його вплив на становлення психології як самостійної науки.  

Поняття наукова психологічна школа. Відособленість наукових 
шкіл, їх неоднорідність за предметом дослідження та методологією, 



історичні судьби. Фактори, що впливають на розвиток наукових шкіл, 
інтеграції та диференціації психологічної науки.  

Розвиток експериментальної психології в Німеччині. 
Психофізичні дослідження Е. Вебера, Г. Фехнера. Методи і способи 
вимірювання відчуттів. Ідея абсолютного і диференціального порогу 
чутливості. Закон Вебера - Фехнера.  

Метод експериментальної психології В. Вундта. Перша 
експериментальна психологічна лабораторія. Програма Вундта про 
розвиток психології. «Фізіологічна психологія» як вчення про 
безпосередній досвід у Вільгельма Вундта. «Психологія народів» В. 
Вундта. Співвідношення між експериментальною психологією і 
психологією народів як напрямами психологічної науки.  

Експериментальна психологія як напрямок розвитку 
психологічної науки наприкінці XIX – початку XX ст. 
Експериментальні дослідження пам’яті і мислення. Вюрцьбургська 
психологічна школа.  

Функціоналізм Вільяма Джеймса. Принципи психології. Поняття 
про «потік свідомості». Поняття про особистість.  

Від свідомості до поведінки. Проблема навчання в зоопсихології. 
Біхевіоризм – новий фундамент наукової психології. Дж. Уотсон про 
наукове знання та психологію, про емоції, мислення та мову. Програма 
психології Дж. Уотсона. Розвиток біхевіоризму як наукової школи та 
психологічного напрямку.  

К. Левін і гештальт-психологія. Теорія поля К. Левіна. К. Левін 
про конфлікти та мотивацію, самосвідомість, рівень домагань. 
Значення концепції взаємодії особистості та ситуації.  

Психоаналітичний рух. Психоаналіз як наукова школа. Погляди 
З. Фрейда на несвідоме. Психічна енергія, потяг і ідея психодинаміки. 
Динамічний та структурний підхід до розуміння несвідомого.  

Частина 6 - Клінічна психологія 
Предмет і структура клінічної психології. Дефініції клінічної, 

медичної, нейропсихології Об'єкт і спрямованість клінічної психології. 
Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні проблеми 
роботи клінічного психолога. Теоретичні основи і дослідницькі 
проблеми клінічної психології. Базові категорії теоретичного апарату. 
Поняття внутрішньої картини хвороби. Критерії психічної норми. 
Системи класифікації індивідів за психічними розладами. Історія 
розвитку уявлень про захисні механізми. Захисні механізми як 
невід'ємна частина структури особистості. Стрес і копінг як модератори 
психічних розладів. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз 
умов їх виникнення. Психологічні реакції хворих на захворювання. 
Психосоматичні хвороби та моделі їх формування. Принципи побудови 
діагностичних досліджень у клініці.  Мінесотський багатошкальний 
особистісний опитувальник (MMPI). 



Частина 7 - Експериментальна психологія  
Експериментальна психологія як самостійний науковий напрямок. 
Предмет і завдання експериментальної психології. Історичні аспекти 
експериментальної психології. Класичні експерименти в психології. 
Методологічні аспекти психологічного дослідження. Етика наукового 
дослідження. Класифікація методів психологічного дослідження. 
Неекспериментальні методи в психології: спостереження, бесіда, 
опитування, тести. Експеримент. Його види. Організація та проведення 
психологічного експерименту. Експериментатор і випробуваний. 
Експериментальне спілкування. Загальне уявлення про гіпотезу та її 
перевірку в науковому дослідженні. Види гіпотез. Особливості 
психологічного вимірювання. Види оціночних шкал, що 
використовуються в психологічному дослідженні. Характеристика 
змінних, що застосовуються в експерименті. Способи контролю 
змінних. Поняття про валідність експерименту та її види. Поняття про 
експериментальну вибірку, критерії та способи її створення. 
Експериментальні дослідницькі плани. Класифікація 
експериментальних планів за Кемпбеллом. Спеціальні методи 
планування експериментального дослідження. Сутність статистичного 
аналізу даних в психології 

Частина 8 -Актуальні проблеми теоретичної психології  
Наукове знання та його структура. Теоретична психологія як область 
психологічної науки.  Предмет теоретичної психології. Функції 
теоретичного знання. Структура психологічних теорій.  Основні 
елементи психологічних теорій. Теорія й емпірія. Експеримент і теорія. 
Теорія як методологічна основа наукового дослідження. Проблеми 
інтеграції психологічних теорій. Академічна теорія і її особливості. 
Зміна наукових парадигм і теоретичне знання. Категоріальний лад 
психології і його розвиток. Ключові проблеми психології. 
Пояснювальні принципи психології. 

Частина  9 - Методологія та організація наукових досліджень 
Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового 

дослідження. Види наукових досліджень. Поняття методологія, метод, 
прийом у науковому дослідженні. Типологія методів дослідження. 
Теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження.  Основні 
поняття і визначення математичних методів та методів статистичної 
обробки наукових даних. Структура дослідження. Розробка 
концептуальних положень і апарату дослідження. Розробка та 
експериментальна перевірка моделі, головних ідей, концептуальних 
положень, що покладені в основу дослідження. Обробка та візуалізація 
результатів дослідження. 

Частина  10 - Сучасна психологічна наука в науковому 
просторі 

Міждисциплінарність і специфічність психологічного знання. 
Психіка і психічна діяльність як предмет психологічних досліджень. 



Програми професійної підготовки психологів. Психологічна 
професійна освіта. Психологія як складова нейронаук. Сучасні методи 
вивчення головного мозку в зв'язку з психічною діяльністю. Активність 
і реактивність як властивості психічного. Дослідження активності і 
реактивності в психофізіології. Системна детермінація ВНД як 
біологічної основи психічного. Напрями сучасних психофізіологічних 
досліджень. Фактори, що сприяли когнітивної революції 20-го століття. 

 

3. Критерії оцінювання знань  
 Оцінювання знань вступників до аспірантури із спеціальності 

«053 Психологія» виставляється відповідно до основних критеріїв та 
показників рівня знань.  

Згідно з Правилами прийому до аспірантури, результати складання 
вступних іспитів оцінюються за 100-бальною шкалою: 

 0-59 балів    - незадовільно; 
 60 – 74 бали   -    задовільно; 
 75-89 балів      - добре; 
 90-100 балів  - відмінно 

 

Оцінка «відмінно» виставляється за демонстрування ґрунтовних 
психологічних знань; знання і розуміння всього програмного матеріалу 
в повному обсязі; послідовний, логічний, обґрунтований, 
безпомилковий виклад матеріалу, передбаченого питаннями білету; 
вміння продемонструвати зв’язок між основними теоретичними 
закономірностями психології та розв’язанням практичних завдань в 
конкретних умовах; вміле формування висновків та узагальнень; 
відсутність помилок, неточностей тощо; обізнаність з сучасною 
психологічною літературою.  

Оцінка «добре» виставляється за виставляється за 
демонстрування ґрунтовних психологічних знань; знання і розуміння 
всього програмного матеріалу в повному обсязі; послідовний, логічний, 
обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу, передбаченого 
питаннями білету; вміння продемонструвати зв’язок між основними 
теоретичними закономірностями психології та розв’язанням 
практичних завдань в конкретних умовах; вміле формування висновків 
та узагальнень; допущення окремих несуттєвих помилок або 
неточностей тощо; обізнаність з сучасною психологічною  
літературою.  

Оцінка «задовільно» виставляється за виставляється за знання і 
розуміння тільки основного програмного матеріалу; спрощений виклад 
матеріалу, передбаченого питаннями білету; вміння продемонструвати 



зв’язок між окремими теоретичними закономірностями психології та 
розв’язанням практичних завдань в конкретних умовах; вміле 
формування основних висновків та узагальнень; допущення окремих 
суттєвих помилок або неточностей тощо; слабку обізнаність з 
сучасною психологічною  літературою.  

Оцінка «незадовільно» виставляється за виставляється за 
поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу; 
непослідовний виклад матеріалу з допущенням істотних помилок; 
невміння робити узагальнення та висновки; невміння 
продемонструвати зв’язок між окремими теоретичними 
закономірностями психології  та розв’язанням практичних завдань у 
конкретних умовах; необізнаність з сучасною психологічною  
літературою.  

__________________________________________________ 
Відповідь вступника оцінюється на „відмінно”(90 – 100 балів), 

якщо вона містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване 
викладення матеріалу; відображає чітке знання відповідних категорій, 
їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії,  правильне 
формулювання тлумачень відповідних понять; демонструє знання 
різних поглядів щодо наукової проблеми; вміння використовувати 
теоретичні знання для розв’язання дослідницьких та практичних 
завдань у  складних та невизначених умовах; містить аналіз 
змістовного матеріалу, самостійні висновки вступника, формулювання 
та аргументацію його точки зору, яка логічно і граматично правильно 
викладена. 

Відповідь вступника оцінюється на „добре”(75 – 89 балів), якщо 
вона якщо вона містить повне, правильне та обґрунтоване викладення 
матеріалу; відображає знання відповідних категорій, їх змісту, 
розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії,  правильне формулювання 
тлумачень відповідних  понять; уміння використовувати теоретичні 
знання для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  
конкретних умовах; при цьому не містить самостійного аналізу 
питання; або містить незначні неточності, які не впливають істотно на 
загальну характеристику того чи іншого явища (процесу тощо). 

Відповідь вступника оцінюється на „задовільно”(60 -74), якщо 
вона є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 
питання, є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту 
понять, категорій, закономірностей; не є аргументованою; викладена з 
істотним порушенням логіки подання матеріалу; містить багато 
теоретичних помилок; свідчить про наявність прогалин у знаннях 
вступника, який зазнає труднощів у використанні теоретичних знань 
для розв’язання дослідницьких та практичних завдань у  конкретних 
умовах. 



Відповідь вступника оцінюється на „незадовільно”(0-59 балів), 
якщо вступник не відповів на поставлене запитання, або відповідь є 
неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі 
змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у вступника, або 
їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та 
викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни, 
відсутність уміння використовувати теоретичні знання для розв’язання 
дослідницьких та практичних завдань у  конкретних умовах. 

 
 

4. Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Абдурахманов Р.М. История психологии: идеи, концепции, 
направления. -М.: МПСИ, 2008. - 326 с 

2. Анатомия и морфология центральной нервной системы. Учбовий 
посібник. – Одеса: Фенікс, 2018. – 206 с. 

3. Андреева Г.М. Социальная психология. – М, Аспект пресс, 1996 
4. Берон Р. Керр Н., Миллер Н. Социальная психология группы.- 

М., С.-Петербург: Питер, 2003 
5. Бондарчук О.І.  Експериментальна психологія: курс лекцій / О.І. 

Бондарчук. – К.: МАУП, 2003. – 120с. 
6. Варій М. Й.  Загальна психологія: [підр.для студ. вищ. навч. 

закл.] / Варій М.Й.  [3- тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 
2009. – 1007 с. 

7. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 
Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 
2012. – 416 с.  

8. Виховання гуманістично спрямованої особистості: навч.-метод. 
посіб.- Рівне: Волин. обереги, 2011. - 234 с. 

9. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник —К.:, 2013 - 
480 с. 

10. Галян О.І. Експериментальна психологія: навч. посіб. / О.І. Галян, 
І.М. Галян. – К.: Академвидав, 2012. – 400с. 

11. Ганзен В.А. Теория и методология психологического 
исследования: практическое руководство / В.А. Газен, В.Д. 
Балин. – СПб.: СПбГУ, 1991. – 75с. 

12. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций 
/ Гиппенрейтер Ю.Б. – М.: ЧеРо, при участии издательства 
Юрайт, 2002. – 336 с.   

13. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і 
таблицях:  Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 
2007. — 208 с. 

14. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. — М 
Изд-во МГУ, 1982. -464с. 



15. Гусев А.Н. Обая психология. Том 2: Ощущение и восприятие: 
учебник. – М.: Академия, 2007. – 416 с. 

16. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: учеб. пособие / 
В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2001. – 320с. 

17. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук 
О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової 
літератури, 2012. – 296 с.  

18. Загальна психологія: підруч. для студентів вищ. навч. закладів / 
С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко / 
за заг. ред. С.Д. Максименка – К.: Форум, 2000. – 543 с. 

19. Загальна психологія: хрестоматія: навч. посібник / О.В. 
Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: 
Каравела, 2007. – 640 с. 

20. Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии // Сб. стат. / Под 
ред. Л.Ф. Обуховой, Г.В. Бурменской. М., 2001. 

21. Изард К. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999. – 464 с. 
22. Ильин Е.П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2009. - 368 с. 
23. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека. — СПб.: 

Питер, 2005. - 412 с. 
24. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - СПб: Питер, 2001. - 752 с. 
25. Карпенко З.С. Експериментальна психологія: методичні 

рекомендації до практичного курсу / З.С. Карпенко. – Івано-
Франківськ: Плай, 2000. – 76с. 

26. Клиническая психология: энциклопедический словарь/Под 
ред.А.В.Петровского. – М.:ПЕР СЭ, 2007. – 410 с. 

27. Константинов В.В. Экспериментальная психология: курс для 
практического психолога / В.В. Константинов. – СПб.: Питер, 
2006. – 288с. 

28. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. 
посібн. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. (або видання 
Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. 
посібн. – К.: Кондор, 2009. – 232 с., Корольчук М.С., Криворучко 
П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-Центр, 
2010. – 248 с.) 

29. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. Підручник.- - 
Київ, 1995. 

30. Кузнєцов М. А. Емоційне вигорання вчителів: основні 
закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. 
Г. С. Сковороди. - Харків: ХНПУ, 2011. - 207 с. 

31. Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и 
психотерапии подростков..-Спб.:2005.-464 с. 

32. Левченко О. Соціально-психологічні моделі та механізми 
професійного становлення майбутніх фахівців у вищій школі./ 
О.Левченко. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011.-238с. 



33. Лекції з педагогічної психології: навчальний посібник / М.М. 
Заброцький, Ю.Г. Шапошникова. – Херсон : Грінь, 2014. – 144 с. 

34. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібник. 2-е вид., 
випр. І доп./ Т.М.Лисянська. – К.:Каравела, 2012.- 264 с.  

35. Маклаков А.Г. Общая психология: учеб. пособ. для вузов. – СПб.: 
Питер, 2016. – 583 с.  

36. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник /  - 
Максименко С.Д. – К:«Центр  навчальної літератури», 2004. –  
222 с.   

37. Максименко С. Д., Носенко Е. Л. Експериментальна психологія. 
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 360 с. 

38. Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога 
тяжким соматично хворим . –К.:Миланик, 2007. – 142 с. (МОН 
України № 14/18 Г-1273 від 01.12.2006) 

39. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: 
Навчальний посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – 992 
с. ( або видання Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  
ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 
990 с.;  Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ 
століття: Навчальний посібник для ВНЗ.  – К.: Либідь, 2007 – 832 
с.) 

40. Медична психологія: навч. посіб. / [Пошук Н. Г., Маркова М. В., 
Кондратюк А. І., Стукан Л. В.]. - Вінниця : [Горбачук І. П.], 2010. 
- 135 с. 

41. Медична психологія: навч. посіб./ В. А. Абрамов [та ін.] ; ред. В. 
А. Абрамов. - Донецьк : Каштан, 2008. - 270 с. 

42. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. 
К.П. Власова. – Х.: Гуманитарный центр, 2002. – 256с. 

43. Морозов С. М., Бондар В. В. Клінічна психологія: Навч. посіб. / 
Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту 
ім. Тараса Шевченка. — К. : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. 
— Ч. 1 : Психологія лікувальних впливів. Феномен плацебо. — 
114с. 

44. Москаленко В.В. Соціальна психологія.- Київ, 2005 
45. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К.: Вища школа, 2001. – 487 

с. 
46. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. 

Кн. 1. – 2006.  
47. Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О. А. 

Донченко, М. М. Слюсаревський, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, 
Н. В. Хазратова та ін.; За ред. М. М. Слюсаревського. – К.: 
Міленіум, 2008  

48. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник / Павелків Р.В. - 
К.: Кондор, 2012. – 576с. 



49. Платонов Ю.П. Основы социальной психологии.- С-Петербург, 
2004  

50. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / 
В.М.Поліщук. - 3-тє вид., випр. - Суми: ВТД „Університетська 
книга", 2010. - 352 с.  

51. Психологія: Підручник / [Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. 
Гончарук та ін.; за  ред. Ю.Л. Трофімова]. –  К.: Либідь, 2001. – 
560 с. 

52. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / 
Ігор Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с. — Укр., рос. 
та англ. мовами. 

53. Псядло Э.М.  Прикладная статистика и психометрия: Учебное 
пособие-практикум – Одеса, «Фенікс», 2020. – 304 с. 

54. Роменець В.А. Історія психології. XIX - XX століття.  - К. 2007. 
55. Роменець В.А. Історія психології. XVII століття. Епоха 

Просвітництва.  - К. 2006. 
56. Роменець В.А. Історія психології:  Cтародавній світ. Середні віки. 

Відродження. - К. 2006. 
57. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: 

Издательство «Питер», 2000 - 712 с.: ил. –– (Серия «Мастера 
психологии») 

58. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 
2000. – 712 с. 

59. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. 
Загальна психологія. навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 
2012. – 296. 

60. Сергеєнкова О.П. Педагогічна психологія. Навчальний посібник / 
Сергєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. – К : Центр 
учбової літератури, 2012. – 168 с. 

61. Фаликман М.В. Общая психология. Том 4: Внимание: учебник - 
М.: Академия, 2006. – 453 с. 

62. Фельдштейн Д. М. Психология развития личности в онтогенезе. – 
М.,1989. 

63. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-
методичний посібник. – Херсон, 2009.- 192 с. 

64.  Юнг К. Г. Психологические типы. – С.-Пет., Ювента, М., „ 
Прогресс – Универс.”, 1995. 

65. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до 
середины XX века Учеб. пособие. – М. , 1996. – 416 страниц. 
 

  


