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ВСТУП 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами системи 

організації навчання на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» 

денної та заочної форми навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Психологія 

підприємницької діяльності» є нормативною дисципліною для підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується 

на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології особистості, 

соціальної психології, психології праці, психології управління, є основою для 

індивідуального консультування суб’єктів підприємницької діяльності, 

виявлення психологічних факторів, що сприяють або перешкоджають успіху 

підприємницької діяльності. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України. 
 

Анотація 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія підприємницької 

діяльності» є нормативним документом Національного університету водного 

господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних 

дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та 

заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з 

вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 

бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення 

навчального матеріалу дисципліни «Психологія підприємницької діяльності», 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів.  

Предметом дисципліни є вивчення та дослідження психологічних 

закономірностей організації та розвитку підприємницької діяльності, законів та 

принципів функціонування підприємств, ролі підприємництва у розвитку 

економічно-соціального, науково-технічного та інноваційного розвитку країни. 

Ключові слова: психологія, психолог, людина, здібності, темперамент, 

характер, властивості, якості, підприємництво, ринкова економіка, конкуренція, 

реклама, контингент, споживач, виробник, керівник, робоча група, виробничий 

колектив. 
 

Аbstract 

The working curriculum is made in accordance with the requirements of the 

organization of training on the basis of the educational-professional program of 

preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty 

"Psychology" of full-time education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interdisciplinary relations: The discipline "Psychology of entrepreneurial 

activity" is a normative discipline for the training of specialists of educational 

qualification level "Bachelor" its assimilation is based on knowledge of general 

psychology, psychophysiology, psychology of personality, social psychology, 

psychology of labor, management psychology, is the basis for individual counseling 

of subjects of entrepreneurial activity, identification of psychological factors that 

promote or hinder the success of entrepreneurial activity. 

Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of 

higher education of Ukraine. 

Key words: psychology, psychologist, person, abilities, temperament, 

character, properties, qualities, entrepreneurship, market economy, competition, 

advertising, contingent, consumer, producer, manager, working group, production 

team. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1. 

  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки» 
Нормативна 

 

Спеціальність 

053 Психологія 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

психологія 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 
4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

7-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента – 

4 

Рівень вищої 

світи: "бакалавр " 

12 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: 

- 

Форма контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» є 

формування системи психологічних знань із організації, функціонування та 

правового регулювання підприємницької діяльності, а відтак формування 

підприємницького мислення.  

Завданнями курсу є: 

1. Вивчення економічної ролі підприємців у процесі історичного розвитку 

людства в зв'язку із зміною економічної та ідеологічної свідомості людей.  

2. Уміння знаходити психологічні аспекти в діяльності підприємця, а 

також розуміння психологічних механізмів вибору цього виду діяльності.  

3. Визначення набору особистісних якостей, необхідних для успішного 

заняття підприємницької діяльності.  

4. Виявлення психологічних факторів, що сприяють або перешкоджають 

успіху підприємницької діяльності.  

5. Визначення психологічних принципів формулювання бізнес-цілей.  

6. Вивчення способів підвищення ефективності керівництва бізнес-

процесами.  

7. Виявлення потреб потенційних клієнтів при веденні підприємницької 

діяльності та визначення психологічних принципів успішних продажів.  

8. Психологічні основи формування команди для успішного ведення 

бізнесу.  

9. Методи зняття стресу, що виникає при занятті підприємницькою 

діяльністю.  

10. Вивчення ролі ділового етикету, і національних особливостей у 

діяльності підприємця. 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія підприємницької 

діяльності» спрямовано на формування таких компетенцій:  

Інструментальні компетенції:  

- готовність використовувати на практиці, в реальних умовах професійної 

діяльності засвоєні знання, навички і уміння з організації науково-дослідних, 

науково-практичних, управлінських заходів; 

- здатність організовувати пошукову діяльність, спрямовану на 

знаходження необхідної інформації, перевірку її надійності та достовірності, 

здійснювати аналіз та оцінку за різними критеріями інформації, отриманої з 

різних джерел.   

Міжособистісні компетенції:  

- готовність до активного спілкування в науковій, виробничій і соціальній 

сферах діяльності, до встановлення адекватних міжособистісних стосунків в 

різних ситуаціях спілкування, до оптимізації умов взаємодії;  

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків (обґрунтувань, 

пояснень, розмірковувань) до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які 

навчаються.  

Системні компетенції:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- готовність підвищувати свій інтелектуальний,  загальнокультурний, 

моральний й фізичний рівень розвитку особистості;  

- готовність самостійно оволодівати новими методами дослідження, 

гнучко адаптуватися до змін умов діяльності через активізацію свого 

особистісного потенціалу, корекцію науково-практичного профілю своєї 

професійної діяльності у відповідності до вимог певного профілю професійної 

компетентності.  

Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й 

готовність до:  

- розробки програм дослідження (теоретичного, емпіричного), їх 

методологічного обґрунтування та методичного забезпечення з використанням 

новітніх знань та технологій;  

- визначати й пояснювати психологічні механізми формування, 

функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, властивостей, 

виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер їх 

індивідуального функціонування та розвитку; у практичній діяльності: 

здатність й готовність до:  

- постановки прикладних завдань у певній галузі застосування психології, 

планування й проведення прикладного дослідження в будь-якій галузі.  

Очікуванні результати навчання: В результаті освоєння дисципліни 

студент повинен: 

знати: 
- предмет, методи, історію, напрями психології трудових відносин; 

- психологію  особистості підприємця, службовця; 

- психологію особистості керівника (психологічні особливості, 

авторитет, влада); 

- психологічні особливості процесу прийняття рішень керівником; 

- психологічні аспекти управлінського спілкування (ділового 

спілкування керівника); 

- психологічні основи конфліктних ситуацій; 

- психологічні особливості трудових відносин; 

- роль керівника та членів колективу у процесі формування соціально-

психологічного клімату в колективі. 

уміти: 
- діагностувати психологічні стани співробітників з метою забезпечення 

ефективної управлінської діяльності, правильно підбирати персонал; 

- застосовувати психологічні прийоми підвищення ефективності 

психічних процесів, що супроводжують управлінську діяльність; 

- оцінювати за характеристиками психологічних станів рівень 

задоволення/незадоволення умовами, характером та результатами 

управлінської діяльності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- встановлювати рівень відповідальності індивідуально-типологічних 

особливостей, рис характеру, інтересів, здібностей, переконань та 

цінностей працівників підприємства; 

- аналізувати причини конфліктів та обирати стилі поведінки в 

конфліктних ситуаціях; 

- визначати психологічний клімат на підприємстві для сприяння його 

покращення; 

- удосконалювати навички управлінського спілкування. 

Знання, засвоєні в межах зазначеної дисципліни, будуть використані 

для розширення власного та професійного світогляду. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Соціально-психологічні аспекти бізнесу 
Тема 1. Соціально-психологічні особливості підприємництва 
Предмет і завдання курсу «Психологія підприємництва». Атрибути 

підприємця. Особистісні якості, що сприяють і перешкоджають успіху в бізнесі. 

Стратегії особистості в бізнесі. Психологічні аспекти прийняття рішень. Етапи 

вироблення управлінських рішень. Специфіка та функції прийняття рішення в 

діяльності підприємця. Вплив темпераменту на вироблення управлінських 

рішень. Професіограма менеджера. Психологічні риси керівника. 

Інтелектуальні риси керівника. Професійні риси керівника. Соціальні риси 

керівника. Лідер. 

Основні поняття теми: психологія, індивідуальні відмінності, 

дослідження, типологічні відмінності, підприємство, структура, методи, 

функції, особистість, менеджер, професіограма, керівник, лідер. 

 
Тема 2. Теорія особистості та міжособистісна сумісність 
Людина, індивідуальність особистість як предмет прикладної психології. 

Захисні механізми психіки. «Я-концепція». Темперамент, його роль у 

діяльності людини. Проблема міжособистісної сумісності. Характер, його 

вплив на ділову співпрацю. Типологія особистості. Дихотомія «екстраверсія - 

інтроверсія». Трансактний аналіз спілкування. Стилі поведінки, характерні 

різним «его»-станам. Типи трансакцій. Соціально-психологічні функції 

менеджера. Формування взаємовідносин у групі. Біхевіористична модель 

групової мотивації. Мікроклімат колективу.  

Основні поняття теми: психологія, індивідуальні відмінності, 

біхевіоризм, трансакції, підприємство, структура, методи, мотиви, особистість, 

менеджер, поведінка, керівник, лідер, мікроклімат. 

 

Змістовний модуль 2. Індивідуально-психологічні аспекти бізнесу 
Тема 3. Сприйняття і розуміння у діловій комунікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бар’єри у діловій комунікації. Розщеплення інформації у процесі 

комунікації. Види спілкування. Зміст та ефективність міжособистісного 

сприйняття. Механізми міжособистісної перцепції. Рефлексія. Стереотипи. 

Механізми сприйняття у спілкуванні. Типові схеми формування першого 

враження. Стереотипізація. Особливості сприйняття за умов постійного 

спілкування. Самоподача у спілкуванні. Самопрезентація. Імідж. Рольові та 

маніпулятивні класифікації. Класифікація С. І. Самигіна і Л. Д. Столяренко.  

Основні поняття теми: психологія, індивідуальні відмінності, 

біхевіоризм, трансакції, підприємство, структура, спілкування, мотиви, 

особистість, менеджер, поведінка, маніпуляції, стереотипізація, імідж, рольові 

ігри. 

 

Тема 4. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання. 
Основні стратегії впливу на людину. Імперативна стратегія. 

Маніпулятивна стратегія Типові психокомплекси. Розвиваюча стратегія. Діалог. 

П'ять рівнів настанов на взаємодію в міжособистісних відносинах. Засоби і 

механізми маніпулятивного впливу. Конструктивні і неконструктивні впливи. 

Психологічні засоби впливу. Маніпуляції у спілкуванні. Розпізнання 

маніпуляції та захист від неї. Системи маніпулятивної поведінки. 

Маніпулятивні ролі. Модель маніпуляції. Захист від маніпуляцій. Маніпуляції у 

службових стосунках.  

Основні поняття теми: психологія, індивідуальні відмінності, 

біхевіоризм, трансакції, підприємство, структура, спілкування, мотиви, 

особистість, менеджер, поведінка, маніпуляції, рольові ігри, відносини. 

Тема 5. Управління конфліктними ситуаціями 
Поняття та типологія конфліктогенів. Закономірність ескалації 

конфліктогенів. Правила безконфліктної поведінки. Формула конфлікту. 

Типологія конфліктів. Дії в конфліктній ситуації. Конфліктні особистості. 

Основні правила переконання. Стратегія поведінки у конфліктній ситуації. 

Модель «відхід». Модель «придушення». Модель «виграти – програти». 

Модель «компроміс».  Модель «виграти – виграти». Практичні рекомендації. 

Правила розмови з клієнтом, який має претензії.  

Основні поняття теми: психологія, індивідуальні відмінності, 

біхевіоризм, трансакції, підприємство, структура, спілкування, мотиви, 

особистість, модель, поведінка, маніпуляції, клієнт, відносини, конфлікт 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

усього у тому числі усього У тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Соціально-психологічні аспекти бізнесу 
Тема 1. Соціально-психологічні 

особливості підприємництва 

19 2 2   15 22 1 1   20 

Тема 2. Теорія особистості та 

міжособистісна сумісність 

21 2 4   15 22  2   20 

Разом за змістовним модулем 1 40 4 6   30 44 1 3   40 
Змістовний модуль 2. Індивідуально-психологічні аспекти бізнесу 

Тема 3. Сприйняття і розуміння 

у діловій комунікації 

18 4 4   10 16 1 1   14 

Тема 4. Стратегії і тактики 

впливу та маніпулювання 

16 2 4   10 15  1   14 

Тема 5. Управління 

конфліктними ситуаціями 

16 2 4   10 15  1   14 

Разом за змістовним модулем 2 50 8 12   30 46 1 3   42 
Усього годин 90 12 18   60 90 2 6   82 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з\п 

Назва теми Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Соціально-психологічні особливості підприємництва 2 1 

2 Тема 2. Теорія особистості та міжособистісна сумісність 4 2 

3 Тема 3. Сприйняття і розуміння у діловій комунікації 4 1 

4 Тема 4. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання 4 1 

5 Тема 5. Управління конфліктними ситуаціями 4 1 

Разом 18 6 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми 

навчання:  

- підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.  

- підготовка до контрольних заходів – 6 год.  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма заочна форма 

1 Есе на тему пропущеного заняття, або заняття, де 

отримано негативну оцінку 

20 20 

2 Пошук джерел інформації по темі семінарського заняття 

в друкованому вигляді (монографії, науково-популярні 

видання, наукові та популярні статті) - в бібліотеках та в 

електронному вигляді - в мережі INTERNET та на 

електронних носіях (CD, DVD). 

20 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія підприємницької 

діяльності» використовуються пояснювально-ілюстративні методи з 

використанням мультимедійних презентацій та проблемні методи навчання із 

застосуванням: 

– розв’язання проблемних завдань; 

– виконання індивідуальних психологічних досліджень; 

– тестових завдань; 

– прийомів рольової гри; 

– доповідей та повідомлень; 

– активізації самостійного вивчення студентами літератури; 

– навчальних дискусій. 

 

8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться 

в тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 

тестові питання (3 рівня складності, загальною кількістю понад 300 тестів). 

Модульний контроль проводиться в навчально-науковому центрі незалежного 

оцінювання НУВГП. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з семінарських занять – на основі перевірки конспектів та виконаних 

завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться 

за такими критеріями: 

1. Завдання до семінарського заняття (у % від кількості балів, виділених 

на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

3 Конспектування першоджерел чи реферативне 

повідомлення, що містить аналіз ступеня висвітлення 

певного питання в підручниках та наукових 

дослідженнях. 

20 30 

4 Підготовка до контрольних заходів 6 6 

 Разом 60 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, психолого-педагогічні дослідження та інші 

завдання творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 1 

30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 100 

15 15 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

10. Шкала оцінювання 
 

11. Методичне забезпечення 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 відмінно  

 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• опорні конспекти лекцій;  

• навчальні посібники;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного 

(модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби підсумкового контролю (комп'ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);  

• завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Психологія підприємницької діяльності». 

 

12. Рекомендована література 
 

Базова: 
1. Глущенко Е. В. Основы предпринимательства: учеб. пособие / Е. В. 

Глущенко, А. И. Капцив. – М.: Вестник, 1996. – 336 с. 

2. Іванюта С. М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посібник / 

С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с. 

3. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное 

пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 

4. Менеджмент для магістрів: підручник: у 2 т. / за ред. О. Ф. 

Балацького, О. М. Теліженка. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2011. 

5. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник 

/ С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 280 

с. 

6. Шваб Л. І. Основи підприємництва: навч. посібник / Л. І. Шваб. – 

К.: Каравела, 2006. – 344 с. 

 

Допоміжна: 
1. Варналій З. С. Основи підприємництва: навч. посібник / З. С. Варналій. 

– 3-тє вид., випр.і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – 305 с. 

2. Господарський кодекс України; Верховна Рада України : Кодекс 

України вiд 16.01.2003  № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. 

3. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. 

П. Наливайко та ін.; за заг. ред. С. Ф. Покропивного. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 

2001. – 528 с. 

4. Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя / 

Н. А. Саниахметова. – Х. : ООО «Одиссей», 2006. – 992 с. 

5. Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: довідник / В. О. 

Сизоненко. – К. : Знання, 2003. – 379 с. 

6. Скібіцька Л. І. Менеджмент підприємницької діяльності. Книга 1.  

Організація бізнесу: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К. : 

Кондор, 2009. – 896 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Энциклопедия начинающего предпринимателя: практические 

рекомендации / под ред. В. М. Емельянова – М.: Бук-пресс, 2006. – 816 с. 

8. Дайновський Ю. А. Теорія і практика формування банку прийомів 

бізнесу [Монографія] / Ю. А. Дайновський, М. А. Козоріз та ін. – Львів: 

Каменяр, 1998. – 208 с.  

9. Добротворский И. Л. Искусство войны в бизнесе. Стратегия и тактика / 

И. Л. Добротворский. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2013. – 336 с.  

10. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. 

– К.: Вид-во «КМ Academia». – 1997. – 192 с.  

11. Макеева В. Г. Культура предпринимательства: Учебное пособие для 

студ. вузов, обуч. по экон. спец. / В. Г. Макеева. – М.: Инфра-М, 2002. – 217 с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 

44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka  

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
5. Психологічний сайт. / [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

6. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

7. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.com.ru 

8. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

9. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.pssp.nm.ru/ 

10. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psihogarmonik.narod.ru/ 

11. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://old.weblist.ru/russian/Social_science/Psychoanalysis 

12. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://passion.sitecity.ru/  

13. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.psychol.ras.ru/ippp_pfr/journal/ 

14. Психологія та соціологія. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://tipolog.narod.ru/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.piter.com/ 

16. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psychology.net.ru/ 

17. Психологічний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://psy.ft.inc.ru/index.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


