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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча  навчальна  програма  з  дисципліни  «Психологія  стресу»  є

нормативним  документом  Університету  імені  Бориса  Грінченка,  який
розроблено  на  основі  освітньо-професійної  програми  підготовки  магістрів
відповідно  до  навчального  плану  для  всіх  спеціальностей  денної  форми
навчання. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України (лист №
1/9-736  від  06.12.2007  р.)  «Про  Перелік  напрямів  (спеціальностей)  та  їх
поєднання  з  додатковими  спеціальностями  і  спеціалізаціями  для  підготовки
педагогічних  працівників  за  освітньо-кваліфікаційними  рівнями  бакалавра,
спеціаліста, магістра».

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  кредитно-
модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які
повинен  опанувати  магістр  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної
характеристики,  алгоритму  вивчення  навчального  матеріалу  дисципліни
«Психологія  стресу»,  необхідне  методичне  забезпечення,  складові  та
технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Мета курсу – формування й поглиблення знань про історію становлення
даної дисципліни, висвітлення її основних проблем і сучасних тенденцій. 

Завдання курсу: 
 сформувати уявлення про предмет і  понятійний апарат психології

стресу;
 ознайомити студентів із концепціями вивчення психологічного 

стресу, причинами виникнення й формами прояву стресових станів, впливами 
стресу на успішність діяльності й здоров'я;

 визначити психологічними методи діагностики й корекції стресу в 
сучасних умовах.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни,
становить 90 год., із них 12 год. – лекції, 18 год. – семінарські заняття, 6 год. –
індивідуальна робота, 47 год. – самостійна робота, 5 год. – модульний контроль,
2 год.  – підсумковий контроль.  Вивчення навчальної дисципліни  "Психологія
стресу" завершується складанням заліку.
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет:  процес  формування  знань,  вмінь,  та  навичок  з  дисципліни

«Психологія стресу».

Курс: Напрям,
спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

Кількість  кредитів,
відповідних ЕСТS: 
2,5 кредити

Змістові модулі:
1 модуль

Загальний  обсяг
дисципліни  (години):
90 годин

Шифр та
назва напряму
0101 „Педагогічна освіта”
Шифр  та  назва
спеціальності: 8.010107
„Практична психологія”

Освітньо-кваліфікаційний
рівень
„магістр”

Нормативна
Рік підготовки: 6.
Семестр: 13. 
Аудиторні заняття: 30 годин,
з них:
лекції (теоретична
підготовка):  12  годин
семінарські заняття: 
18 годин

Індивідуальна робота: 
6 години
Самостійна робота: 47 години
Модульний контроль: 
5 години 
Вид контролю: залік  .
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
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Змістовий модуль І.
Психологія релігії

1. Вступ до психології стресу 15 4 2 2 1 10

2-
3.

Загальні  та  індивідуальні
особливості прояву стресу

20 8 4 4 2 10

4. Фази перебігу стресу 17 6 2 4 1 10
5. Чинники та наслідки стресу 17 6 2 4 1 10
6. Напрями  гармонізації

психологічного  стану  в  наукових
дослідженнях стресу

14 6 2 4 1 7

7. Модульний  контроль  та  проміжний
контроль

7 2 5

Разом: 90 30 12 18 6 47 2 5
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ІІІ. ПРОГРАМА
Змістовий модуль І ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Лекція 1. Вступ до психології стресу (2 год.)
Предмет і завдання психології стресу. Місце психології стресу в системі

наук. Особливості психології стресу як міждисциплінарного наукового знання.
Визначення  поняття  «стану»  в  фізіології  та  психології.  Структура  станів.
Класифікація станів. Функції станів. Диференціювання стресу і інших станів.
Поняття стресу та його особливості. Теорії емоцій (психоорганічні, когнітивні,
мотиваційні,  інформаційні  теорії,  теорія  базових  емоцій).  Концепції  стресу.
Класична  теорія  стресу  Г.  Сельє. Поняття  фізіологічного  й  психологічного
стресу (Р. Лазарус).

Основні  поняття  теми:  стрес, емоція,  фізіологічний  стрес,
психологічний стрес.

Семінар 1. Місце психології стресу в системі наукового знання

Лекція  2-3.  Загальні  та  індивідуальні  особливості  прояву стресу (4
год.)

Загальні  та  індивідуальні  прояви  стресу.  Поняття  про  стресостійкість.
Основні  характеристики  самоконтролю.  Самоконтроль  в  структурі
стресостійкості. Емоційні компоненти стресостійкості. Поняття про емоційний
інтелект та емоційну компетентність. Дослідження індивідуальної стійкості до
стресу.

Основні  поняття  теми: стресостійкість,  самоконтроль,  емоційний
інтелект, компетентність.

Семінар 2-3. Загальні та індивідуальні особливості прояву стресу.

Лекція 4. Фази перебігу стресу (2 год.)
Поняття  загального  адаптаційного  синдрому,  рівні  адаптації.  Стадії

розвитку  стресових  реакцій  по  Г.Сельє.  Динаміка  переживання  стресу.
Подальший розвиток трьохфазної концепції стресу. Розвиток фази тривожності.
Резистентність. Стадія виснаження. Періоди мобілізації адаптаційних резервів
за  Л.  А.  Кітаєвим-Смиком.  Особливості  професійного  стресу.  Особливості
навчального стресу. Екзаменаційний стрес. Динаміка переживання навчального
стресу.

Основні  поняття теми: фаза,  динаміка,  тривожність,  резистентність,
виснаження, динаміка, переживання, динаміка переживання стресу.

Семінар 4-5. Фази перебігу стресу

Лекція 5. Чинники та наслідки стресу (2 год.)
Різновиди стресу. Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення стресу. 

Класифікація стресорів.  Форми прояву стресового стану. Поведінкові  прояви
стресу. Когнітивні наслідки стресу. Емоційні характеристики стресового стану.
Психофізіологічні  характеристики  стресу.  Стрес  і  надійність  професійної
діяльності.  Хронічні  і  прикордонні  стани  (хронічне  стомлення,  астенічний
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синдром, депресія, неврози). Стресогенні фактори в професійній діяльності. 
Феномен професійного вигорання. 

Основні поняття теми: стресор, професійний стресор, ознаки стресу 
Семінар 6-7. Чинники та наслідки стресу 

Лекція  6.  Напрями  гармонізації  психологічного  стану  в  наукових
дослідженнях стресу (2 год.)

Проблема  дослідження  психоемоційних  стресових  станів.  Методики
дослідження  наявності  та  динаміки  стресового  стану.  Експрес-діагностика
стресового стану. Проблема подолання стресу та корекції стресового стану.
Загальні принципи регуляції психічних станів. Загальна класифікація методів
оптимізації станів. Поняття копінг-стратегії. Класифікація копінг – стратегій. 
Індивідуальний стиль подолання  стресу. Методи психологічної  саморегуляції
станів. Зовнішні методи регуляції психічних станів. Індивідуальні особливості
освоєння навичок саморегуляції. 

Основні поняття теми:експрес-діагностика, профілактика, подолання, 
копінг-стретегія, індивідуальний стиль, корекція.

Семінар8-9. Напрями гармонізації  психологічного стану в наукових
дослідженнях стресу 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія релігії»
Разом:  90  год.,  лекції  –  12  год.,  семінарські  заняття  –  18  год.,

індивідуальна робота – 6 год., самостійна робота – 47 год.
Тиждень
Модулі Змістовий модуль І
Кількість  балів
за модуль

100
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ІНДЗ 30 балів

Самостійна
робота

СР1 (10 балів) СР2 (20 балів) СР3 (20 балів) СР4 (10 балів)

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота
(25 балів)
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V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
Семінар 1. 
Тема: Місце психології стресу в системі наукового знання (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.  Місце  психології  стресу  в  системі  міждисциплінарного  наукового

знання.
2. Завдання психології стресу.
3. Класифікація станів.
4. Концепції стресу.
5. Теорії емоції.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована основна література: [1;3;8;9;10;11;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 2-3. 
Тема: Загальні та індивідуальні особливості прояву стресу (4 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Стресостійкість та її залежність від індивідуальних характеристик.
2. Концепції стресостійкості.
3. Роль самоконтролю і волі в стресостійкості.
4. Емоційний інтелект та його характеристики.
5. Мотивація в стресостійкості.
6.Темпераментальні характеристики і їх роль в перебігу стресової реакції.
7. Характерологічні характеристики та їх роль в подоланні стресу.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована основна література: [2;7;8;7;9;14]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 4-5. 
Тема: Фази перебігу стресу (4 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Концепція розвитку стресу Г. Сельє. 
2. Фаза тривожності та її характеристики.
3. Фаза резистентності. Призначення.



4. Фаза виснаження. Наслідки.
5. Новітні уявлення про перебіг стресової реакції.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована основна література:[4;5;6;9;12;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 6-7. 
Тема: Чинники та наслідки стресу (4 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Різновиди стресу. 
2. Об'єктивні причини виникнення стресу.
3. Поведінкові прояви стресу. 
4. Когнітивні наслідки стресу. 
5. Емоційні характеристики стресового стану. 
6. Психофізіологічні характеристики стресу.
7. Чинники виникнення професійного стресу.
8. Чинники виникнення навчального стресу
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована основна література:[4;5;6;9;12;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

Семінар 8-9. 
Тема:  Напрями  гармонізації  психологічного  стану  в  наукових

дослідженнях стресу (4 год.)
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.  Застосування  психотропних  речовин  з  метою  оптимізації
функціонального стану 
2. Музикотерапія.
3. Рефлексологічний метод
4. Метод біологічного зворотного зв’язку.
5. Нормалізація режиму харчування.
6. Навіювання і самонавіяння.
7. Тілесно-орієнтовані техніки
8. Прийоми та методи когнітивної раціонально-емотивної терапії А. Бека

та А. Еліса.
9. Прийоми і техніки взяті з гештальттерапії, психосинтезу.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
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Рекомендована основна література:[4;5;6;9;12;15;16]
Додаткова література (див. список п. ХІ)

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ

Тема 1. Вступ до психології стресу
1.  Розкрити взаємозв’язок психології стресу та психофізіології.
2. Проаналізувати переваги та недоліки існуючих теорій емоцій. 

Тема 2-3. Загальні та індивідуальні особливості прояву стресу 
1. Проаналізувати методи дослідження стресу.
2. Визначити переваги та недоліки існуючих методів дослідження стресу. 

Тема 4. Фази перебігу стресу
1. Надати характеристику стадіям стресу.
2. Визначити  форми  прояву  стресу  в  залежності  від  стадії  його

перебігу. 

Тема 5-6. Чинники та наслідки стресу
1. Навести класифікацію стресорів.
2. Визначити особливості навчального стресу. 

Тема 6. Чинники та наслідки стресу
1. Охарактеризувати бібліотерапію як метод подолання стресу.
2. Охарактеризувати імітаційні ігри як метод подолання стресу.

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)

Індивідуальна  навчально-дослідна  робота є  видом  позааудиторної
індивідуальної  діяльності  магістранта,  результати  якої  використовуються  у
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується
виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Психологія
стресу»  –  це  вид  науково-дослідної  роботи,  яка  містить  результати
дослідницького пошуку, відображає певний рівень навчальної компетентності.

Мета  ІНДЗ:  самостійне  вивчення  частини  програмового  матеріалу,
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної
діяльності. 

Зміст  ІНДЗ: завершена  теоретична  або  практична  робота  у  межах
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок,
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отриманих  під  час  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  і  охоплює
декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Орієнтовна  структура  ІНДЗ –  наукового  дослідження  у  вигляді
реферату:  вступ,  основна  частина,  висновки,  додатки  (якщо вони  є),  список
використаних  джерел.  Критерії  оцінювання  та  шкалу  оцінювання  подано
відповідно у табл. 7.1.

Таблиця 7.1
Критерії оцінювання ІНДЗ

(наукового дослідження у вигляді реферату)
№ 
з/п Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

за кожним
критерієм

1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань
та визначення методів дослідження 

4 бали

2. Складання плану реферату 2 бала
3. Критичний  аналіз  суті  та  змісту  першоджерел.  Виклад

фактів,  ідей,  результатів  досліджень  в  логічній
послідовності.  Аналіз  сучасного  стану  дослідження
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.

10 балів

4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали
5. Доказовість  висновків,  обґрунтованість  власної  позиції,

пропозиції  щодо  розв’язання  проблеми,  визначення
перспектив дослідження

6 бали

6. Дотримання  вимог  щодо  технічного  оформлення
структурних  елементів  роботи  (титульний  аркуш,  план,
вступ,  основна частина, висновки, додатки (якщо вони є),
список використаних джерел)

4 бали

Разом 30 балів

Орієнтовна тематика реферативних досліджень із навчальної
дисципліни «Психологія стресу»

1. Предмет, методи та завдання психології стресу.
2. Психічні стани особистості. Структура та функції.
3. В чому складність класифікації станів. Опишіть труднощі діагностики

стресового стану.
4. Загальні принципи регуляції психічних станів.
5. Роль емоцій в переживанні стресу.
6. “Периферійна теорія” Джеймса-Ланге.
7. Активаційна теорія Д. Ліндслі.
8. Біологічна теорія емоцій П. К. Анохіна.
9. Когнітивні теорії емоцій.
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10. Теорії базових емоцій (Р. Плучик, К. Изард)
11. Визначення стресу. Причини виникнення.
12. Класична концепція стресу. 
13. Опишіть фізіологічні механізми виникнення стресу.
14. Фази стресу за класичною концепцією.
15. Визначення поняття дистресу та еустресу.
16. Фізіологічний та психологічний стрес.
17. Інформаційна теорія П. В. Симонова.
18. Поняття психічної напруженості за Н. І. Наєнко.
19. Опишіть субсиндроми  стресу (Л.А.Китаев-Смик).
20. Концепція пошукової активності (В. В. Аршавський, В. С. Ротенберг). 
21. Опишіть феномен «когнітивного дисонансу» (Л. Фестінгер).
22. Види стресу. 
23. Виникнення поняття психоемоційного стресу.
24. Відмінність  стресу  від  інших  психоемоційних  та  функціональних

станів. 
25. Перерахуйте суб’єктивні причини виникнення стресу.
26. Об'єктивні причини виникнення стресу. 
27. Визначте фактори, що впливають на розвиток стресу. 
28. Охарактеризуйте динаміку стресових станів.
29. Фізіологічні зміни при стресі.
30. Поведінкові зміни при стресі.
31. Інтелектуальні зміни при стресі.
32. Роль  індивідуально-психологічних  властивостей  в  переживанні

психоемоційного стресу.
33. Стресостійкість та її характеристики.
34. Роль саморегуляції та самоконтролю в стресових реакціях.
35. Роль мотивації в стресі.
36. Поняття професійного стресу. Чинники його виникнення.
37. Опишіть стани втоми, перевтоми. Відмінності між ними.
38. Охарактеризуйте  поняття   «астенічний  синдром»,  «депресія»,

«невроз», «моногонія».
39. Феномен професійного вигорання.
40. Навчальний стрес. Екзаменаційне навантаження.
41. Посттравматичні стресові розлади.
42. Методи діагностики стресового стану.
43. Об’єктивні методи оцінки рівня стресу.
44. Суб’єктивні методи оцінки рівня стресу.
45. Способи профілактики стресових станів.
46. Способи корекції стресових станів.
47. Методи психологічної саморегуляції стресових станів.
48. Метод біологічного зворотного зв’язку.
Оцінка  з  ІНДЗ  є  обов’язковим  балом,  який  враховується  при

підсумковому  оцінюванні  навчальних  досягнень  студентів  з  навчальної
дисципліни «Психологія стресу». 
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Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів. 
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ
Навчальні досягнення із дисципліни «Психологія стресу» оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної
системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 
підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного

(модульного) контролю
№
з/п

Вид діяльності Кількість
рейтингових

балів
1. Семінарські заняття 90
2. Практичні заняття -
3. Модульні контрольні роботи 25
4. Самостійна робота 60
5. Індивідуальна навчально-дослідницька 

робота
30

Всього 205
Коефіцієнт 205: 2,05 = 

100

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:

- Методи усного контролю:  індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, екзамен.
- Методи  письмового  контролю: модульне  письмове  тестування;
підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.

Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ECTS

Підсумкова кількість
балів (max – 100)

Оцінка за 4-бальною
шкалою

Оцінка за
шкалою ECTS

Залік
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1 – 34 «незадовільно»
(з обов’язковим повторним

вивченням курсу) 

F

н
е 

за
р

ах
ов

ан
о

35 – 59 «незадовільно»
(з можливістю повторного

складання)

FX

60 – 68 «достатньо» E

за
р

ах
ов

ан
о

69-74 «задовільно» D
75 – 81 «добре» C
82-89 «дуже добре» B

90 – 100 «відмінно» A

Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної
роботи залежить від дотримання таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна,  проблемна, лекція-прес-конференція)

із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна робота студентів:  з  книгою; виконання індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;
створення  ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).
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Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 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 стресу».

ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Абабков,  В.  А.  Адаптация  к  стрессу :  основы  теории,  диагностики,
терапии / В. А. Абабков, М. Перре. – СПб. : Речь, 2004. – 166 с.
2. Аболин,  Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости
человека / Л. М. Аболин. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. – 261 с.
3. Андреева,  И.  Н.  Эмоциональный  интеллект:  исследование
феномена / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 78–85.
4. Балабанова, Л. М. Категория нормы в психологии студенческого возраста :
(теоретико-методол. аспект) / Л. М. Балабанова. – Х. : Консум, 1999. – 240 с.
5. Березин,  Ф.  Б.  Методика  многостороннего  исследования  личности:
структура,  основы  интерпретации,  некоторые  области
применения / Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Е. Д. Соколова. – М. : Фолиум,
1994. – 175 с.
6. Бодров,  В.  А.  Проблема  преодоления  стресса.  Часть 3 : Стратегии
преодоления стресса / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – Т. 23,
№ 3. – С. 106–116.
7. Бреслав, Г. М. Психология эмоций / Г. М. Бреслав. – М. : Смысл : Академия,
2004. – 544 с.
8. Вальдман,  А.  В.  Фармакологическая  регуляция  эмоций  / А. В. Вальдман,
В. П. Пошивалов. – М. : Медицина, 1984. – 208 с.
9. Вартанян,  Г.  А.  Эмоции  и  поведение  / Г. А. Вартанян,  Е. С. Петров. –
Ленинград : Наука, 1996. – 144 c.
10. Васильев,  В. Н. Здоровье и стресс / В. Н. Васильев. – М. :  Знание, 1991. –
160 с.
11. Василюк, Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических
ситуаций / Ф. Е. Василюк. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.
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12. Гиссен,  Л.  Д.  Время  стрессов :  обоснование  и  практ.  результаты
психопрофилакт. работы в спорт. командах / Л. Д. Гиссен. – М. : Физкультура и
спорт, 1990. – 192 с.
13. Данилова,  Н.  Н.  Психофизиологическая  диагностика  функциональных
состояний : учеб. пособие / Н. Н. Данилова. – М. : Изд-во МГУ, 1992. – 192 с.
14. Занюк, С. С. Психологія мотивації та емоцій : навч. посіб. для студ. гуманіт.
ф-тів  ВНЗ / С. С. Занюк. –  Луцьк :  Ред.-вид.  від.  Волин.  держ.  ун-ту  ім. Лесі
Українки, 1997. – 180 с.
15. Изард,  К.  Эмоции человека / К. Изард. –  М. :  Изд-во Моск.  ун-та,  1980. –
439 с.
16. Ильин,  Е.  П.  Мотивация  и  мотивы / Е. П. Ильин. –  СПб. :  Питер,  2006. –
512 с.
17. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – СПб. :
Питер, 2005. – 412 с.
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