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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Психологія» складена відповідно до освітньо-
професійної  програми  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої  освіти
спеціальність 111 математика.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  сформувати  у  студентів
систему  психологічних  знань,  умінь  і  навичок,  що  сприяють  підвищенню
ефективності педагогічної діяльності.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є 
- розуміння предмета, об’єкта, основного категоріального апарату  і загального
методичного арсеналу загальної психології;
- осягнення основних принципів та функцій загальної психології;
- вивчення основ історії психології як окремої науки;
-  озброєння студентів  такими здобутками сучасної  психологічної  науки,  які  б
сприяли їх особистісному та професійному становленню.

1.3. Кількість кредитів - 2

1.4. Загальна кількість годин - 60

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

2-й -й
Семестр

3-й -й
Лекції

32 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

28 год.  год.
Індивідуальні завдання

год.

1.6. Заплановані  результати  навчання.  Відповідно  до  освітньо-професійної
програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти мають досягти
таких результатів навчання:
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–  знати:  методологічні  основи  та  структуру  сучасної  психології;  структуру
психіки та періодизацію психічного розвитку людини;  характеристику поняття
людини  у  розвитку, людини  у  навчанні,  саморегуляції  людини,  самопізнання
особистості; основні соціально-психологічні характеристики людини у соціумі.
– уміти: орієнтуватися в навчальній, науково-популярній та науковій літературі із
даної  науки;  аналізувати  психічні  явища  з  точки  зору  різних  підходів;
використовувати знання психології в повсякденному та професійному житті.

2.  Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Вступ до психології. 
Тема 1. Предмет основні поняття, історія психології

Визначення психології як науки. Основні галузі психологічної науки. Історія
психології.

Тема 2 . Методи психології.
Проблема метода в психології. Спостереження та його різновиди. Типи та
види  опитування.  Експериментальний  метод  в  психології.  Психологічні
тести. Моделювання в психології.

Розділ 2. Діяльність та пізнавальні процеси
Тема 3. Діяльність

Визначення  поняття  діяльність.  Специфіка  людської  діяльності.  Види
діяльності  людини  та  їх  характеристика.  Психічні  процеси  як  внутрішні
компоненти діяльності. Вміння, навички та звички.

Тема 4. Пізнавальна процеси

Поняття  про  відчуття.  Види  відчуттів  та  їх  значення  в  житті  людини.
Сприйняття,  його  види  та  властивості.  Визначення,  функції  та  види  уваги.
Загальне поняття про пам’ять, види пам’яті та їх особливості. Формування та
розвиток пам’яті. Визначення, види та функції уяви. 
Природа та види мислення. Мова та її функції. Мова як засіб спілкування та
інструмент мислення.

Розділ 3. Психологія особистості

Тема 5. Загальна уява про особистість та здібності
Поняття про особистість. Сучасні теорії розвитку особистості. Формування та
розвиток особистості. 
Поняття про здібності,  задатки та  індивідуальні відмінності  людей. Розвиток
здібностей.

Тема 6. Темперамент та характер
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Типи та властивості темпераменту. Темперамент та особистість. Визначення та
типологія характерів. 

Тема 7. Воля та мотивація

Поняття  про  волю.  Вольова  регуляція  поведінки.  Розвиток  волі.  Мотив  та
мотивація. Мотивація та діяльність. Мотивація та особистість. 

Тема 8.  Емоції

Види  та  роль  емоцій  в  житті  людини.  Емоції  та  особистість.  Поняття  про
емоційний інтелект.

Розділ 4. Психологія взаємодії людей

Тема 9. Спілкування 
Поняття  та  види  спілкування,  його  роль  у  психічному  розвитку  людини.
Техніки та прийоми спілкування. Розвиток спілкування.

Тема 10. Мала група та колектив

Поняття малої групи та колективу. Міжособистісні відносини в малих групах та
колективах.  Самопочуття  особистості  в  групі.  Поняття  лідерства.  Стратегії
поведінки при конфлікті.

Розділ 5. Психологія професійної діяльності 

Тема 11. Диференційно-психологічний підхід до вивчення професійної
діяльності.

Поняття  професійної  діяльності.  Рівні  професіоналізму, професійно  важливі
якості  та  здібності.  Професійна  адаптація.  Стилі  професійної  діяльності  та
типологічні особливості. 

Тема 12. Загальні та професійні компетенції

Поняття «компетенція» і  «компетентність».  Загальні  компетенції.  Професійні
компетенції. Етап оволодіння професійною майстерністю. 

Тема 13. Професійна деформація особистості як психологічна проблема.

Що  таке  професійна  деформація?  Трудоголіки.  Причини  та  механізми
професійної деформації.
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3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усь
ого 

у тому числі  Усьог
о

у тому числі
л п лаб інд сам

роб.
л п ла

б
 інд   Сам.

роб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1
12 13

Розділ 1. Вступ до психології. 
Тема 1. Предмет основні 
поняття, історія психології

5 2 3

Тема 2 . Методи 
психології.

4 2 2

Разом за розділом 1 9 4 5
Розділ 2. Діяльність та пізнавальні процеси

Тема 3. Діяльність 4 2 2
Тема 4. Пізнавальна 
процеси

4 2 2

Разом за розділом 2 8 4 4
Розділ 3. Психологія особистості

Тема 5. Загальна уява про 
особистість та здібності

6 2 4

Тема 6. Темперамент та 
характер

6 4 2

Тема 7. Воля та мотивація 3 2 1
Тема 8.  Емоції 5 4 1
Разом за розділом 3 20 12 8

Розділ 4. Розділ 4. Психологія взаємодії людей

Тема 9. Спілкування 4 2 2
Тема  10.  Мала  група  та
колектив

6 4 2

Разом за розділом 2 10 6 4
Розділ 5. Психологія професійної діяльності 

Тема  11.  Диференційно-
психологічний  підхід  до
вивчення  професійної
діяльності.

5 2 3

Тема  12.  Загальні  та
професійні компетенції

4 2 2

Тема  13. Професійна
деформація  особистості  як
психологічна проблема.

4 2 2

Разом за розділом 5 13 6 7
Усього годин 60 32 28

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять - не передбачено планом
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5. Завдання для самостійної робота
№

з/п
Види, зміст самостійної роботи Кільк.

годин,
денна

1. Вивчення  наукової  літератури  та  конспектування  першоджерел
до тем 1-17: 
№ 4,5,9,16, 21

5

2. Самостійний груповий проект з використанням книг (монографій,
збірників  праць,  збірників  доповідей  і  т.п.),  а  також  наукових
статей (теоретичних, експериментальних, методичних, оглядових і
т.д.)  за  темою,  яка  повинна  бути  складена  у  визначений
викладачем термін.

4

3. Психологія особистості діяльності студента математика.
 

8

4. «Темперамент та характер».
Самостійна практична робота, що передбачає вивчення методів
діагностики темпераменту 3 чол.

4

5. Самостійна практична робота, що передбачає вивчення методів
діагностики спілкування (Методика діагностики комунікативної
установки В. Бойко, Діагностика емоційного інтелекту Н. Холл)
3 чол.

7

Разом 28

6. Індивідуальні заняття
(не передбачено планом)

7. Методи контролю
Вивчення курсу супроводжується проведенням поточного,  контролю за

розділом та підсумкового контролю за якістю отриманих студентами знань.
Перевірка звітів з самостійних практичних робіт.

Для студентів денного відділення
У якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи.

Практична  робота  оцінюється  у  15  балів,  які  розподілено  на  5  балів  за
своєчасність та 10 балів за зміст роботи.

У  якості  підсумкового  семестрового  заходу  передбачено  складання
екзамену (денна форма навчання). Екзаменаційна робота є письмовою роботою,
яка складається із трьох питань, кожне з яких оцінюється у 20 балів, сумарна
кількість балів становить – 60.

Екзаменаційну  роботу  розподілено  на  30  варіантів.  Номер  варіанту
залікової  роботи  може  бути  закріплений  за  студентом  шляхом  випадкового
вибору або за вибором викладача.
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8. Схема нарахування балів

Поточний контроль та самостійна робота
Екзаме

н
Сум

а 

Р 1 Р 2 Р 3 Р 4 Р 5
Практи

чна
робота Разом

 60  100Т1-2 Т3 Т5, Т8 Т9-10 Т11-13 Т4-6

5 5 5 5 5 15 40

Поточний  контроль  Поточний  контроль  з  дисципліни  «Психологія»
здійснюється  на  лекційних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є
перевірка  рівня  підготовки  студентів  до  сприйняття  та  обговорення
теоретичного матеріалу  з  курсу, заохочення  навчальної  активності  студентів.
Важливим є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами у
процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів.
Проводиться поточний контроль у формі письмового експресс-контролю.

Знання студентів з кожної теми оцінюються за наступними критеріями:
2 бали – студент засвоїв теоретичний матеріал, логічно мислить та будує

відповідь;
3-4  бали  –  студент  добре  засвоїв  теоретичний  матеріал  та  володіє

основними  аспектами  з  рекомендованої  літератури,  аргументовано  викладає
його;

5  балів  –  студент  міцно  засвоїв  теоретичний  матеріал  дісципліни  та
вільно користується першоджерелами рекомендованої літератури, використовує
набуті знання. 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови
зарахування всіх розділів з сумою балів не менше 20.

Критерії оцінювання самостійної практичної роботи

Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

Практична робота складена у встановлений викладачем термін.
У разі  складання  роботи  після  встановленого терміну  бали  за
своєчасність не виставляються.

Зміст роботи
0-10

 самостійність виконання;
 відповідність  кількості  досліджуваних  та  використаних

методик вимогам практичної роботи;
 коректність  застосування  і  обробки  психодіагностичних

методик;
 грамотність  і  коректність  інтерпретації  результатів  та

висновків;
 відповідність  формальним  критеріям  (структура,

послідовність та логічність,  обґрунтованість аргументації
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та висновків, грамотність, якість оформлення тощо).
Критерії оцінювання екзаменаційної роботи

Бали за
контрольне

питання 

Критерії оцінювання

17-20 У відповіді повністю розкрито зміст питання. Матеріал викладено
логічно,  аргументовано,  мова  є  грамотною,  науковий  стиль
викладення матеріалу, вільне володіння  термінологічним апаратом
дисципліни.  У  відповіді  продемонстровано  високий  рівень
володіння матеріалом, що було викладено на лекціях, та додатковим
матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

13-16 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває
основні  (найважливіші)  аспекти  у  запитанні,  студент  володіє
термінологічним  апаратом дисципліни.   У  викладеному  матеріалу
студент  має  помилки  із  аргументацією  відповіді,  недостатня
логічність  та  послідовність  викладення  матеріалу.  У  відповіді
продемонстровано  високий рівень  володіння  матеріалом,  що було
викладено  на  лекціях,  та  середній  рівень  володіння  додатковим
матеріалом. 

9-12 Відповідь  на  контрольне  питання  є  неповною,  розкриває  тільки
деякі  аспекти  навчального  матеріалу.  Студент  припускається
помилок у використанні  термінології навчальної дисципліни. Рівень
володіння матеріалом, що було викладено на лекціях, та додатковим
матеріалом  є середнім.

5-8 У відповіді  допущено суттєві  помилки,  які  свідчать  про незнання
лекційного  матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  студент  слабо
володіє термінологією дисципліни.

0-4 Відповідь  практично  відсутня,  студент  демонструє  незнання
лекційного  матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  не  володіє
термінологією.

Шкала оцінювання
Сума балів за

всі види
навчальної
діяльності
протягом
семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової
роботи (проекту),

практики

для заліку

90 – 100 відмінно  

зараховано
80-89

добре 
70-79
60-69

задовільно 
50-59

1-49 незадовільно
не

зараховано

Питання до іспиту
1. Надайте визначення психології як науки.
2. Етапи розвитку психологічної науки.
3. Виділіть предмет і завдання психології.
4. Надайте характеристику галузей психології.
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5. Порівняйте загальні та спеціальні методи психології.
6. Надайте загальну характеристику когнітивних  процесів.
7. Розкрийте особливості психології як науки.
8. Розкрийте  особливості  спостереження  як  методу  психологічного

дослідження.
9. Надайте загальну характеристику методу експерименту.
10. Обґрунтуйте особливості свідомості людини як вищого рівня розвитку

психіки.
11. Надайте загальну характеристику відчуттів.
12. Охарактеризуйте основні види відчуттів.
13. Надайте загальну класифікацію видів сприйняття.
14. Надайте загальну характеристику сприйняття.
15. Надайте загальну характеристику уваги як психічного стану.
16. Надайте загальну характеристику уваги як психічного процесу
17. Надайте характеристику видів пам'яті.
18. Надайте загальну характеристику мислення як психічного процесу.  
19. Надайте характеристику видів мислення.
20. Порівняйте форми та способи мислення.
21. Надайте характеристику творчого мислення.
22. Розкрийте психологічні особливості поняття уяви.
23. Виділіть індивідуальні особливості мислення.
24. Розкрийте роль уяви в навчальній і трудовій діяльності.
25. Обґрунтуйте поняття мрії як специфічного виду уяви.
26. Надайте загальну характеристику мови.
27. Проаналізуйте взаємозв'язок мислення та уяви як психічних процесів.
28. Надайте загальну класифікацію емоцій та почуттів.
29. Надайте характеристику специфічним особливостям емоцій і почуттів

людини.
30. Розкрийте функції емоцій.
31. Надайте характеристику основних емоційних станів.
32. Розкрийте сутність відчуттів.
33. Методи долання стресу.
34. Надайте психологічна характеристику волі.
35. Порівняйте задатки і здібності як психологічні категорії.
36. Розкрийте психологічну структура вольового акту.
37. Надайте загальну класифікацію видів здібностей.
38. Охарактеризуйте види здібностей.
39. Обґрунтуйте практичну значущість теорії мотивації А. Маслоу.
40. Розкрийте психобіологічну основу поняття темперамент.
41. Наведіть характеристику основних видів темпераменту. 
42. Проаналізуйте поняття характеру як психологічної властивості.
43. Порівняйте поняття риси і акцентуації характеру.
44. Проаналізуйте взаємозв'язок характеру та темпераменту.
45. Проаналізуйте сутність та особливості поняття діяльності.
46. Порівняйте  психологічні  та  соціальні  особливості  різних  видів
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діяльності.
47. Проаналізуйте структуру діяльності та її місце в мотивації особистості.
48. Розкрийте поняття мотиву і мотивації в психології.
49. Порівняйте  особливості  переробки  інформації  правою  та  лівою

півкулями мозку.
50. Проаналізуйте співвідношення понять «індивід», «індивідуальність» і

«особистість» у структурі особистості.
51. Виділіть фактори, що впливають на формування особистості.
52. Розкрийте поняття спрямованості особистості.
53. Розкрийте фактори, що впливають на формування характеру.
54. Наведіть загальну характеристику гуманістичної теорії особистості.
55. Розкрийте поняття спілкування та надайте його загальну 

характеристику.
56. Охарактеризуйте основні функції спілкування.
57. Порівняйте особливості вербальної і невербальної комунікації.
58. Проаналізуйте особливості інтерактивної сторони спілкування.
59. Проаналізуйте особливості перцептивної сторони спілкування.
60. Охарактеризуйте особливості конфліктів в спілкуванні та стратегії 

поведінки в конфліктних ситуаціях.
61. Виділіть основні рівні спілкування.
62. Зробіть порівняльну характеристику рольових позицій в спілкуванні 

(за Е. Берном).
63. Проаналізуйте структуру міжособистісного сприйняття.
64. Виділіть ефекти сприйняття людьми одним одного.
65. Надайте характеристику Я-концепції особистості.
66. Охарактеризуйте феномен лідерства.
67. Розкрийте поняття емоційного інтелекту.
68. Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності.
69. Надайте характеристику професійно важливим якостям і здібностям.
70. Розкрийте поняття соціально-психологічного клімату.
71. Надайте характеристику проблем дослідження соціально-

психологічного клімату. 
72. Надайте характеристику показників соціально-психологічного клімату.

9. Рекомендована література
1. Лукашенко І.М. Психологія. Навчально-методичний комплекс з дисципліни 

«Психологія». http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=696

2. Сайт дистанційного навчання ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2014 р.

Основна литература
1. Большой толковый психологический словарь /Ребер Артур (Penguin)

/ Т.2 (П–Я): Пер. с англ. – М.: Вече, АСТ, 2000. – 560с.
2. Варій М.Й. Психологія: Навчальний посібник / Для студ. вищ. навч.

закладів. – К.: «Центр учбової літератури». – 2007. – 288с.
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3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ.-метод.
Пособие к курсу «Психология человека»: – М.: Пед. общ-во России,
1999. – 397 с.

4. Гиппенрейтер  Ю.Б.  Введение  в  общую  психологию.  М.,1988.
http://nkozlov.ru/library/psychology/d4437/ 

5. Зейгарник .  Теории  личности  в  зарубежной  психологи.  М.:  МГУ,
1982.

6. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб: Питер. 2000.
7. Краткий  психологический  словарь  /  Сост. Л.А. Карпенко,  под общ.

ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М., Политиздат, 1985. –
431с.

8. Леонтьев  А.Н.  Деятельность.  Сознание.  Личность. – Избранные
психологические произведения, т.2 – М.,1983

9. Лукашенко  И.Н.  Лингвистическое  развитие  студентов-филологов
при  обучении  языкам.  Методические  рекомендации  студентам
филологических  факультетов  пединститутов.  Харьков:  Харьк.  пед.
ин-т,  1986. – 52 с.

10. Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. – СПб: 
«Питер», 1999.– 688с. (Серия «Мастера психологии»).

11. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. – 592 с. 
(Серия «Учебник нового века»).

12. Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов высш. пед. учеб. 
заведений. В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. 2-е изд. – М.: 
Просвещение: ВЛАДОС, 1995г. – 576с.

13.Основы психологии: Практикум/ Ред.- сост. Л.Д. Столяренко. – Изд.6-е –
Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 704 с.

14. Психологический словарь // В.В. Давыдов, В.П. Зинченко. М., 
1996. с. 232-233.

15. Психология. Словарь /Под ред. А. Петровского, М. Ярошевского.
16. Психология. Учебник для гуманитарных вузов / Под общ ред. 

В.Н. Дружинина. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.
17. Райгородский Д.Я. (редактор-составитель). Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учеб. Пособие. – Самара: 
“БАХРАХ-М”, 2002.

18. Рубинштейн C.Л. Основы общей психологии. М., 1946
19.Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб, 2000
20.Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. М., 1995.
21. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. – Психологический справочник учителя
22. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб.: Питер, 2000.

Допоміжна література
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1. Майерс Д. Социальная 
психология / Перев. с англ. – СПб: «Питер», 1999.– 688с. (Серия 
«Мастера психологии»).

2. Петровский А.В. Введение в 
психологию. – М., 1996

3. Психологические тесты /Под 
ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 
Т.1. – 312 с.

4. Соколова Е.Е. Введение в 
психологию. – М., 2007

5. Теплов Б.М. Избр. тр. в 2 т. – 
Т.2, М.,1985.

6. Фрейд З. О психоанализе. Пять 
лекций // Хрестоматия по истории психологии. М.,1980.

7. Зеер Э.Ф. Психология 
профессий: Учеб. пособие. – Екатеринбург, Изд-во Урал. гос. проф.-пед. 
ун-та,1997. – 244 с.

8. Климов Е.А. Психология 
профессионального самоопределения: Учеб. пособие для вузов. – Р н/Д: 
Феникс, 1996. – 512 с.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-
лекції, інше методичне забезпечення

1. Дистанційний курс «Психологія»
2. Большая психологическая энциклопедия. Ред. Н. Дубенюк. Изд-во: Эксмо. 

ISBN 978-5-699-20617-9; 2007 г.  https  ://  www  .  google  .  com  .  ua  /  search? 

http  ://  cito  -  web  .  yspu  .  org  /  link  1/  metod  /  met  121/  node  14.  html
3. Електронні конспекті лекцій автора програми.
4.  Маклаков А. Г. Мышление // Общая психология. — Санкт-Петербург: 

Питер, 2001.  — 592 с. — (Учебник нового века). — 7000 экз. — 
ISBN 5-272-00062-5 

5.  Презентації  лекцій в програмі Power  point.
6. Пирамида Маслоу: File:Maslowsneeds.svg 

http  ://  commons  .  wikimedia  .  org  /  wiki  /  File  :  Maslowsneeds  .  svg  ?  uselang  =  ru 
7.  Психологический справочник учителя  Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. " скачать 

бесплатно bookfi.org/g/Фридман%20Л.М.,%20Кулагина%20И.Ю.
Відеолекції з психології

1. The  willpower  Instinct/  Келли Макгонигал.  Сила  воли.  Как  развить  и
укрепить. http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/mif/thewillpowerinstinct/

2. Воля   http://www.youtube.com/watch?v=XDaawt_zJQE
3. Индивидуальные различия. 

www  .  psychologos  .  ru  /.../  psihologiya  _  individualnyh...  Фильм "Кавказская 
пленница"

13

http://www.psychologos.ru/.../psihologiya_individualnyh
http://www.youtube.com/watch?v=XDaawt_zJQE
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/mif/thewillpowerinstinct/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maslowsneeds.svg?uselang=ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5272000625
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/makl/12.php
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met121/node14.html
https://www.google.com.ua/search


4. Как любить  мужчину, не разрушая себя. http://www.youtube.com/watch?
v=miyBQjPUGJs 

5. Манипуляции   http://www.youtube.com/watch?v=cQYlqnfoveQ 
6. Медитация доля снятия депрессии и тревоги http://www.youtube.com/watch?

v=G_OusswKV7o 
7. Отношения в паре   http://www.youtube.com/watch?v=TEw7-_iuZlc 
8. Ошибки в общении и способы их устранения: http://www.youtube.com/watch?

v=Dv9F2bLQny8 
9. Программа снятия негативных установок  http://www.youtube.com/watch?

v=TXUz0FOHWHs
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