
 



 

                  

 У навчальному посібнику викладено основи курсу соціальної психології, розкрито предмет, основні 

методи, місце у системі наукового пізнання, історію, а також – специфіку дослідження особистості у 

соціальній психології, проблеми міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. 

Розглянуто питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній 

психології. 

Посібник розрахований на студентів  вищих навчальних закладів, що вивчають курс соціальної 

психології. 

        Ануфрієва Н. М. Соціальна психологія : навч. посіб. /  Н. М. Ануфрієва,  Н. О. Єрмакова, Т. М. 

Зелінська. - 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2016. – 370 с. 



  

                    

        Рассмотрены современные основы психологии и педагогики. Пособие содержит  сведения из 

истории психологии и педагогики, знакомит с педагогическими теориями прогрессивных педагогов  

прощлого и сходными явлениями в современной теории и практике обучения. Самостоятельная 

работа с учебным пособием потребует минимум времени при подготовке к экзамену. 

       В первую очередь пособие предназначено для студентов непедагогических высших учебных 

заведений. Именно этим определяются особенности данного издания, прежде всего  объем и 

содержание отдельных глав. 

         Березовин Н. А. Основы психологии и педагогики : учеб. пособ. / Н. А. Березовин, В. Т. Чепиков, М. 

И. Чеховских. – Минск : Новое знание, 2004. – 336 с. – (Серия «Социально-гуманитарное образование»). 

 



         Варій М. Й. Загальна психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл./ М. Й. Варій. – 3-тє вид. – Київ : 
ЦУЛ, 2009. – 1007 с. – Режим доступу : 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%

8F%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C.%D0%99..pdf 

         У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для 

підготовки професіональних психологів і педагогів. Викладення навчального матеріалу має 

проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про 

психологічну науку, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника 

автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її 

основі психологічної структури особистості. 

         Підручник розрахований на студентів  вищих навчальних закладів.           

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf
http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F %D0%92%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 %D0%9C.%D0%99..pdf


               

         Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. –  6-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 400 с.             



Навчально-методичний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної 

системи, містить перелік психолого-педагогічних знань та навичок, якими повинні оволодіти 

студенти в результаті вивчення дисципліни “ Основи психології. Основи педагогіки ”. Наведено 

контрольні запитання та завдання, запропоновано тематику індивідуальної роботи, складено 

списки рекомендованої літератури до кожної теми заняття, питання до модульного контролю та 

розроблено критерії оцінки теоретичних знань і практичної підготовки студентів. Окрім того, в 

посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 

         Вітенко І. С. Основи психології. Основи педагогіки : навч.-метод. посіб. / І. С. Вітенко, А. С. 

Борисюк,  Т. І. Вітенко. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 200 с.  



      У підручнику узагальнюється основний загальноосвітній зміст сучасного психологічного і 

науково-педагогічного знання, аналізується розвиток педагогічних процесів в Україні, 

розглядаються принципи, методи, напрями, форми організації навчання, виховання та 

управління в освітній галузі. Для кращого засвоєння навчального матеріалу в кінці кожного 

розділу наводяться запитання і завдання для самостійної роботи, списки літератури. У кінці 

книги наведено орієнтовні питання до екзаменів і тести до окремих розділів. 

       Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають психологію і педагогіку як 

навчальні предмети в межах єдиного курсу «Основи психології та педагогіки».  

          Власова О. І. Основи психології та педагогіки : підручник / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. – 2-

ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. -333 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 



      У навчальному посібнику розкрито сутність, загальні засади, психометричні і 

психодіагностичні основи психодіагностики як науки, основні методи психологічного тестування 

особистості, її інтелекту, самосвідомості, системи цінностей, висвітлено особливості 

застосування психодіагностичних процедур при тестуванні осіб різного віку. Засвоєнню 

проблематики, виробленню практичних навиків психодіагностування сприятимуть вміщені у 

посібнику тести і методики, призначені для вивчення різноманітних аспектів внутрішнього світу 

людини.  

         Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, вчителям, вихователям, 

фахівцям з добору персоналу й усім, хто цікавиться психологією.  

         Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. — 2-ге вид., стереотип. — Київ : 
Академвидав, 2011. — 464 с. — (Серія «Альма-матер»). – Режим доступу : 
https://westudents.com.ua/knigi/521-psihodagnostika-galyan-m.html 
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        У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні засади практичної 

психології, законодавчо-правові та нормативні основи діяльності практичного психолога у різних 

сферах соціальної практики, вимоги до діяльності й особистості практикуючого психолога. 

        Рекомендується студентам психологічних спеціальностей, а також практичним психологам 

та всім, хто цікавиться прикладними аспектами психології. 

         Дуткевич Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності. : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. 
Савицька. - 2-ге вид. — Київ : ЦУЛ, 2010. — 256 с. – Режим доступу : 
http://194.44.152.155/elib/local/sk756067.pdf     

http://194.44.152.155/elib/local/sk756067.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/sk756067.pdf


             Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику 

кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з 

самою психологією. Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу 

ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна б було 

назвати:"Забуті та пропущені сторінки історії психології". 

             Посібник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів, практиків психологічного фаху, 

а також усіх, хто цікавиться психологією. 

       Жуков С. М. Історія психології  : навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. – Київ : 
Кондор, 2009. – 232 с. – Режим доступу :  
https://westudents.com.ua/knigi/508-storya-psiholog-jukov-sm.html 

https://westudents.com.ua/knigi/508-storya-psiholog-jukov-sm.html
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       Загальна психологія  : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук  та 

ін. –  5-те вид. - Київ : Каравела, 2019. – 464 с.             



                 

        Загальна психологія : практикум : навч. посіб. / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. 

Ставицька, О. В. Темрук. – 7-ме вид. – Київ : Каравела, 2019. – 280 с. 



         Іванова О. В. Психологія: вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. В. Москалюк, С. І. 

Корсун. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 184 с.             

         Навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як науку, становлення психології у 

донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у 

посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями 

діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено 

вимоги до моральної сфери особистості психолога та систему моральних норм, що закріплені у 

Етичному кодексі психолога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено 

діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу 

психологів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та 

розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що 

започаткували вітчизняну психологію. 

          Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних факультетів 

та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться 

психологією. 



              

Навчальний посібник розроблено у відповідності до навчального плану дисципліни “Історія 

психології”. Розглянуто основні поняття історії психології, проблеми предмета дисципліни у його 

динаміці розвитку, основні періоди розвитку психологічного знання, персональний внесок 

мислителів античної філософсько-психологічної думки, середніх віків та нового часу. Особливе 

місце відводиться проблемам розвитку психологічної думки, розробленим вітчизняними вченими та 

вченими ближнього й далекого зарубіжжя. 

 Навчальний посібник призначений для студентів, слухачів, викладачів і всіх, хто цікавиться 

проблемами історії психології. 

        Корольчук М. С. Історія психології : навч. посіб. / М. С. Корольчук, П. П. Криворучко. – Київ : 

Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 248с.     



       Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум : навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – 2-ге 

вид., стереотип. – Київ : Каравела, 2018. – 224 с.               

                 



         Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – 2-ге вид., стереотип. – 

Київ : Каравела, 2019. – 264 с.               



         М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. / П. А. М'ясоїд. – 4-те вид., стереотип.  - Київ : 

Вища школа,  2005. -  487 с. 



         М'ясоїд  П. А. Задачі з курсу загальної психології : навч. посіб.  / П. А. М'ясоїд . - Київ : Вища 

школа,  1998. - 184 с. 



      Мельничук О. Б. Психологічна діагностика : навч. посіб. / О. Б. Мельничук. – 2-ге вид., стереотип. –

Київ : Каравела, 2019. – 316 с. 



   

Підручник містить узагальнені й систематизовані знання із соціальної психології груп, 

міжгрупової взаємодії та прикладної соціальної психології. В ньому всебічно розкрито динамічні 

характеристики малої групи, психологічні особливості великих соціальних груп і міжгрупових 

відносин. Чільне місце посідає розгляд провідних напрямів та основних сфер застосування 

прикладної соціальної психології, специфіки прикладних досліджень. 

Для студентів вищих навчальних закладів. 

           Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у 2-х кн. Кн.2 : Соціальна психологія 

груп. Прикладна соціальна психологія / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Либідь, 2006. – 560 с. 



 

      Посібник є однією з перших системних спроб у сучасній практиці вищої школи узагальнити й 

систематизувати знання з психології управління: феномен, загальні засади, структуру, функції, 

методологію, історію розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. У ньому всебічно 

розкрито соціально-психологічні особливості управління, психологію управлінської діяльності, психологічні 

особливості особистості й організації в управлінні, а також різноманітні прикладні проблеми. 

       Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться спеціалістам-практикам, зайнятим в 

управлінській сфері. 

          Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посіб. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – Київ : Академвидав, 
2003. - 568 с. 
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         Пачковський Ю. Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. / Ю. Ф. Пачковський.  — Київ : 
Каравела, 2008. — 408 с.  



Русинка І. І. Психологія  : навч. посіб. / І. І. Русинка. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ :         

Знання, 2011. – 407 с.  

             У посібнику послідовно розкриваються основи сучасної психології, розвиток психологічних знань 

з найдавніших часів до наших днів, пропонується оновлена понятійна система опису змісту і функцій 

психіки людини. Подаються конкретні рекомендації щодо оптимізації поведінки людини. Посібник 

написано з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної наукової думки у галузі 

психології. Засвоєння матеріалу, наведеного у посібнику, сприятиме формуванню соціально-

психологічної компетентності, соціальної мобільності та особистої конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців економічного профілю. 

             Для студентів економічних спеціальностей, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів-

практиків, широкого кола читачів, які прагнуть самостійно поглибити свої знання з психології. 

 

 



Ставицька С.О. Соціальна психологія : практикум: навч. посіб. / С. О. Ставицька. – 3-тє вид., 

стереотип. - Київ : Каравела, 2019. - 320 с.  

Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Він 

містить три модулі, де коротко подається зміст кожної теми, основні поняття, плани 

семінарських занять, теми доповідей та рефератів, короткий зміст лекційного курсу, базовий 

термінологічний апарат з соціальної психології, а також основний та додатковий перелік наукової 

літератури, з якою мають ознайомитись студенти під час вивчення курсу.  

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "соціальний психолог", "психолог-

консультант", "практичний психолог", "соціальний педагог" тощо. Посібник стане у нагоді 

викладачам під час проведення практичних занять зі студентами з соціальної психології.  



 

  

        Степанова О. М. Основи психології і педагогіки : посіб. / О. М. Степанова,М. М. Фіцула. -Київ : 
Академвидав, 2003. – 504 с. – (Альма-матер). 

      У посібнику розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного 

досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Складається він із двох структурно цілісних частин. 

У першій з’ясовано основні категорії й актуальні методологічні проблеми сучасної психології, 

проаналізовано психологічні закономірності пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери 

особистості та функції спілкування, охарактеризовано темперамент, характер, здібності 

індивідуальності. Матеріал другої частини розкриває основні закономірності цілісного 

педагогічного процесу, актуальні проблеми дидактики і теорії виховання. Посібник містить 

короткий термологічний словник, запитання і завдання для закріплення матеріалу та актуалізації 

мисленнєвої діяльності. 

       Адресований студентам вищих навчальних закладів. 

https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_navdoslidnyka/osnovi-psihologii-ta-pedagogiki.pdf
день інформації.pptx
https://www.institut-zerna.com/education/docs/silabus_navdoslidnyka/osnovi-psihologii-ta-pedagogiki.pdf


         Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з 

типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними 

аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних 

чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, 

розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. 

Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові 

положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.                            

         Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, 

практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться 

психологічними проблемами.  

        Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб.  / О. Б. Столяренко. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 
280 с.  - Режим доступу : 
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf
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https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf


       Теорія і практика професійного становлення особистості в соціокультурному просторі : 
монографія / за ред. О. О. Лаврентьєвої, О. П. Крупського, Є. В. Намлієва. – Дніпропетровськ : 
Акцент ПП, 2014. – 360 с. 

      У монографії відображено різнопланові дослідження в напрямі становлення 

особистості в соціокультурному просторі, формування її культури в системі професійної 

економічної та педагогічної підготовки. Монографія містить огляд теоретико-

методологічних засад становлення й розвитку особистості в соціокультурному просторі, 

презентує результати наукових розвідок в напрямі дослідження аспектних складових 

культури особистості, їх змісту, структури й функцій, відображає досвід формування 

культури учнів та студентів у системі середньої та професійної освіти. 

       Монографію адресовано ученим, викладачам, аспірантам і студентам, педагогам-

практикам, усім тим, хто цікавиться проблемами підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців, орієнтується на провідні освітні парадигми. 

        



         Філоненко М. М.  Психологія спілкування : підручник / М. М. Філоненко . — Київ : ЦУЛ, 2008. 
— 224 с. – Режим доступу : 

 https://westudents.com.ua/knigi/532-psihologya-splkuvannya-flonenko-mm.html 

  

        У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються 

теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу 

увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а 

саме — звертається особлива увага на психологічні аспекти спілкування в медичній та педагогічній 

галузях суспільного життя. Підібрано й адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають 

можливість певною мірою ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати 

діяльність. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного 

інструментарію, короткий термінологічний словник. 

        Підручник адресований студентам гуманітарного та медичного профілю. Ним можуть 

користуватися також усі, хто бажає отримати практично орієнтовані психологічні знання, 

вміння та навички діагностики, прогнозування, регуляції міжособистісних відносин у реалізації 

своєї професійної діяльності — вчителям, викладачам вищої школи, медсестрам, лікарям, 

менеджерам та ін. 
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