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ВСТУП 

Анотація 

Програму навчальної дисципліни «Психологія мотивації і емоцій» складено відповідно 

до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-

професійною програмою підготовки здобувачів другого рівня вищої освіти напряму 

підготовки 01 «Освіта/Педагогіка». Вона охоплює всі змістові модулі, визначені освітньо-

професійною програмою для мінімальної кількості годин, передбачених державним 

стандартом освіти. 

Курс «Психологія мотивації і емоцій» розкриває питання теорії і методології вивчення 

мотивації і мотивів, емоцій людини. Окремі теми висвітлюють сучасні уявлення про 

мотиваційну сферу особистості, її структурні компоненти та можливості розвитку; про 

мотивацію трудової та професійної діяльності; знайомлять студентів з теоретичною основою 

проблеми дослідження емоційної сфери особистості, психологічними особливостями 

розвитку емоційної компетентності та практичною роботою з емоційними станами. Цю 

дисципліну побудовано за принципом інтегративності навчання, тому висвітлення окремих 

питань курсу, включає актуалізацію знань студентів із загальної психології, психології 

особистості, психології спілкування та психофізіології. 

Ключові слова: інтереси, емоційні стани, емоційне виснаження, мотив, мотивація 

професійної діяльності, позитивні і негативні емоції, потреби, психологія емоцій, психологія 

мотивації, типи мотивації. 

Abstract 

The program of the discipline «Psychology of Motivation and Emotions» is made according to 

the place and value of the discipline according in the structural and logical scheme provided by the 

educational and professional preparation program of applicants for the second level of higher 

education 01 «Education / Pedagogy». It covers all modules defined by the educational and 

professional program for the minimum number of hours required by the state educational standard. 

The course «Psychology of Motivation and Emotions» reveals questions of the theory and 

methodology of studying motivation and motives, emotions of man. Some topics highlight 

contemporary ideas about the personality motivational sphere, its structural components and 

development opportunities; about motivation of work and professional activity; acquaint students 

with the problem theoretical basis of the emotional sphere of personality study, psychological features 

of the emotional competence development and practical work with emotional states. This discipline 

is built on the principle of integrative learning, so highlighting individual issues of the course, 

includes updating the knowledge of students in general psychology, personality psychology, 

psychology of communication and psychophysiology. 

Key words: interests, emotional states, emotional exhaustion, motive, motivation of 

professional activity, positive and negative emotions, needs, psychology of emotions, psychology of 

motivation, types of motivation.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й  1-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

 

Семестр 

9-й 9-й 

Лекцій 

Загальна кількість годин – 

120 

30 год. 8 год. 

Семінарські 

15 год. 6 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 5; 

Освітній рівень: 

другий (магістерський) 

Самостійна робота 

75 год. 106 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: комбінована  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить (%): для денної форми навчання – 37,5%; для заочної форми навчання – 

11,67%. 

2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МОТИВАЦІЇ І ЕМОЦІЙ» є 

пізнання природи розвитку мотивації і емоцій, а також набуття знань про основні категорії та 

закономірності мотиваційної  та емоційної сфери особистості. 

Основні завдання курсу: 

• проаналізувати основні теорії в дослідженні мотиваційних явищ і емоційних станів; 

• ознайомити студентів з механізмами та закономірностями розвитку мотивації людини, 

емоційної сфери особистості; 

• дати інформацію про психологічні особливості зовнішньої та внутрішньої мотивації; 

• ознайомити студентів з мотивацією трудової та професійної діяльності, розвитком 

емоцій в міжособистісних відносинах. 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів таких 

результатів навчання: 

Студент повинен знати: 

• основні теорії, типи мотивації, способи саморегуляції; 

• теорію інтересів і потреб як внутрішнього мотивуючого фактору активності людини; 

• основні принципи психологічного аналізу мотиваційних явищ та емоційних станів; 

• сутність мотивації трудової та професійної діяльності; 
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• особливості та закономірності формування мотиваційної та емоційної сфери 

особистості. 

Студент повинен вміти: 

• розкрити сутність основних психічних явищ; 

• аналізувати спонукальні фактори, що спрямовують поведінку людини; оволодіти 

прийомами психічної саморегуляції, ефективного спілкування і діяльності; спостерігати за 

своїм психічним станом і станом оточуючих; 

• планувати і структурувати свою діяльність відповідно до мотивації досягнень; 

• складати огляд публікацій з певної психологічної тематики;  

• реферувати одну з тем курсу на основі нової літератури; 

• мати уяву про ефективні методики психічного розвитку мотиваційної поведінки і 

діяльності, емоційного життя людини. 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Основні теоретичні підходи до вивчення мотиваційної та емоційної сфери 

особистості 

Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про мотивацію людини 

Тема 1. Предмет, завдання психології мотивів, мотивації поведінки і діяльності людини 

[1] стор. 308-323, [2] стор. 47-66, [3] стор. 86-88, [10] стор. 24-27 [11] стор. 77-79. 

Тема 2. Інтереси, потреба як внутрішній мотиваційний фактор активності людини. 

Психологічна сутність категорії «мотив», категорії «мотивація» [5] стор. 4-7 (елект. варіант), 

[7] стор. 23-44, 161-170, [13] стор. 94-102. 

Тема 3. Психологічні теорії мотивації [2] стор. 204-221, [5] стор. 55-69 (елект. варіант). 

Тема 4. Мотивація і поведінка. Мотивація і діяльність. Типи мотивації [1] стор. 297-308, 

[13] стор. 150-152, [14] стор. 184-188, [16] стор. 31-50. 

Тема 5. Мотивація трудової та професійної діяльності [7] стор. 275-285. 

Змістовий модуль 2. Загальне уявлення про емоційні процеси 

Тема 6. Емоційна сфера особистості [1] стор. 181-215, [2] стор. 247-258, [3] стор. 209-

213, [13] стор. 268-274. 

Тема 7. Емоційні стани та їх регуляція в нормі та патології [1] стор. 259-278, [6] стор. 

156-209, [10] стор. 146-150, [13] стор. 274-294, [14] стор. 115-128. 

Тема 8. Розвиток емоцій. Позитивна психологія емоційного життя [6] стор. 241-286, [11] 

стор. 211-215, [13] стор. 294-297, [17] стор. 27-40. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма  

усього 

у тому числі 

усього 

у тому 

числі 

л с с.р. л с с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль1. Основні теоретичні підходи до вивчення мотиваційної та емоційної сфери 

особистості 

Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про мотивацію людини 

Тема 1. Предмет, завдання психології мотивів, 

мотивації поведінки і діяльності людини 
15 4 2 9 15 1 − 14 

Тема 2. Інтереси, потреба як внутрішній 

мотиваційний фактор активності людини. 

Психологічна сутність категорії «мотив», 

категорії «мотивація» 

15 4 2 9 15 1 1 13 

Тема 3. Психологічні теорії мотивації 15 4 2 9 15 1 1 13 

Тема 4. Мотивація і поведінка. Мотивація і 

діяльність. Типи мотивації 
15 4 2 9 15 1 1 13 

Тема 5. Мотивація трудової та професійної 

діяльності  
15 4 2 9 15 1 1 13 

Разом за змістовим модулем 1 75 20 10 45 75 5 4 66 

Змістовий модуль 2. Загальне уявлення про емоційні процеси 

Тема 6. Емоційна сфера особистості 14 3 1 10 15 1 1 13 

Тема 7. Емоційні стани та їх регуляція в нормі та 

патології 
16 4 2 10 15 1 1 13 

Тема 8. Розвиток емоцій. Позитивна психологія 

емоційного життя 
15 3 2 10 15 1 − 14 

Разом за змістовим модулем 2 45 10 5 30 45 3 2 40 

Разом за курсом 120 30 15 75 120 8 6 106 

Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна 

форма 

1 Предмет та завдання психології мотивації поведінки і 

діяльності людини 
2 – 

2 Інтереси і потреби особистості як системна реакція. 

Мотив. Мотивація 
2 1 

3 Місце мотивів, мотиваційної сфери у різних теоріях 

особистості 
2 1 

4 Поведінка людей з різними мотивами. Мотивація і 

діяльність. Позитивна та негативна мотивація. 
2 1 

5 Мотивація діяльності, її особливості  2 1 

6 Визначення, функції та умови виникнення емоцій. 

Підстави класифікації емоцій 
1 1 

7 Психологія емоційних станів 2 1 

8 Емоції в міжособистісних відносинах  2 – 

Разом 15 6 
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Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 0,5 год/1 год. занять (1 година на 1 лекцію); 

• підготовка до практичних занять – 1-2 год/1 заняття; 

• підготовка до семінарських занять – 2-4 год/1 заняття; 

• підготовка до лабораторних робіт – 2-3 год/1 робота; 

• написання рефератів, есе, виконання розрахункових, розрахунково-графічних або 

графічних робіт, домашньої контрольної роботи, перекладу, аналітичний огляд, аналіз 

практичних, проблемних ситуацій (обсяг однієї роботі 10-20 аркушів А4) – мінімум 15 годин 

на 1 роботу; 

• підготовка до контрольних заходів – (15-30) год. на 1 захід. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Підготовка до лекцій 8 8 

2 Підготовка до семінарів 16 24 

3 Реферат 15 30 

4 
Виконання індивідуальних (професійно-

орієнтованих) завдань 
6 14 

5 Підготовка до підсумкової модульної роботи 30 30 

Разом 75 106 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА МЕТОДІВ ЇХ 

ДЕМОНСТРУВАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати завдань для самостійної роботи, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату (есе) та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає два теоретичні 

питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень оволодіння теоретичним 

матеріалом з психології спорту. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання виступають: 

• модульна контрольна робота; 

• підготовка та публічний захист реферату. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова 

оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю. У кожного 

компонента своя частка в загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може 

набрати до 100 балів.  

Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру 

(активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 

здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) 

під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання 

завдань практичних робіт. Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 
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досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством.  

Форми поточного контролю – усне та письмове опитування, індивідуальна або групова 

презентація виконаного завдання, підготовка реферату, виконання індивідуальних 

(професійно-орієнтованих) завдань. 

Форми проміжного контролю – модульна контрольна робота. 

Форми підсумкового контролю – залік. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання 

Відповіді 

на 

семінарах 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення, використані міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки.  

4 
Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна; допущені несуттєві 

помилки та неточності у викладенні матеріалу  

3 Відповідь частково правильна, містить неточності, недостатньо обґрунтована.  

2 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, використовуються 

невірна термінологія.  

1 Відповідь містить значну кількість суттєвих помилок, не обґрунтована.  

0 Студент не дає відповіді.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 40 (8 занять по 5 балів). 

Поточний модульний контроль у формі тестування 

Правильних 

відповідей, % 
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Реферат Критерії оцінювання 

20 

Реферат, який має обсяг 20 або більше друкованих сторінок; проблема, яка в 

ньому розглядається, викладена повно, послідовно, обґрунтовано та теоретично 

правильно; зроблені логічні висновки та узагальнення, проаргументовані власні 

ставлення студента до альтернативних поглядів на певні питання; список 

використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел, відповідає сучасним 

правилам оформлення бібліографії. 

15 

Реферат, який має обсяг 20 сторінок; тема реферату викладена досить повно, але 

є певні недоліки у логіці викладу, недостатньо використані фактичні та 

статистичні дані; бібліографічний список нараховує 4-5 джерел, відповідає 

сучасним правилам, але містить певні помилки. 

10 

Обсяг реферату є недостатнім для викладення обраної проблеми, і тому проблема 

розглядається поверхово; при написанні допущені неточності, або відсутня 

мінімально необхідна кількість висновків. Реферат містить зайвий матеріал, що 

не відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст; 

у бібліографічному списку менше чотирьох наукових джерел і є помилки. 

0 

Тема реферату нерозкрита, текст реферату є повністю ідентичним тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату іншого студента на 

таку ж тему; у бібліографічному списку менше 2 наукових джерел, і він подається 

не за сучасними правилами. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів. 
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Виконання 

індивідуальних 

(професійно-

орієнтованих) 

завдань 

Критерії оцінювання 

20 

Робота студента містить розгорнуте, повне та обґрунтоване викладення 

матеріалу, виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми 

навчальної дисципліни; містить аналіз змістовного матеріалу; 

порівняння різних поглядів на проблему; самостійні висновки студента; 

логічно і граматично правильно викладена. 

15 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона є 

неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 

дослідження. 

10 

Робота студента містить відповідь на поставлене завдання, однак вона 

не є аргументованою, наявні недоліки у розкритті змісту; свідчить про 

наявність прогалин у знаннях студента, викладена з порушенням 

логіки подання матеріалу, містить багато граматичних, грубих 

стилістичних помилок. 

0 

студент не розкрив завдання або виконав його неправильно, не зміг 

висвітлити сутності питання, або допустив грубі змістовні помилки, які 

свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та 

поверховість, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми 20 балів. 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

Участь у семінарських заняттях 8х5 балів = 40 балів 6х5 балів = 30 балів 

Поточний модульних контроль 2х10 балів = 20 балів 1х10 балів = 10 балів 

Реферат 1х20 балів = 20 балів 2х20 балів = 40 балів 

Виконання індивідуальних (професійно-

орієнтованих) завдань 
1х20 балів = 20 балів 1х20 балів = 20 балів 

Всього 100 100 
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7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 Денне відділення Заочне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 
Вид роботи 

Кількість 

балів 

ЗМ1 Т1 Участь у семінарі 5  – 

Т2 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т3 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т4 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т5 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

ПМК  10  10 

ЗМ2 Т6 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т7 Участь у семінарі 5 Участь у семінарі 5 

Т8 Участь у семінарі 5  – 

ПМК  10  – 

Реферат 20  40 

Виконання індивідуальних (професійно-

орієнтованих) завдань 
20 

 
20 

Сума  100  100 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основна література 

1. Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. пос. Київ.: Центр учбової літератури", 

2008. 592 с. 

2. Гиппенрейтер Ю. Б., Фаликман М. В. Психология мотивации и эмоций. Москва: АСТ 

Астрель, 2009. 702 с. 

3. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс: навчальний посібник. Київ: 

Центр навчальної літератури, 2019. 388 с. 

4. Занюк С. С. Психологія мотивації. Київ: Либідь, 2002. 304 с. 

5. Занюк С. Психология мотивации: теория и практика мотивирования. Мотивационный 

тренинг. Киев: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 352 с. 

6. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 784 с. 

7. Іллін Є. П. Мотивація і мотиви. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2013. 512 с. 

8. Ільїна Н. М., Мисник С. О. Загальна психологія: теорія та практикум: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 352 с. 

9. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. Программа развития: теория и 

методика. Психологический тренинг. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 76 с. 

10. Макклелланд Д. Мотивация человека. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 672 с. 

11. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 

3-тє, переробл. та допов. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

12. Общая психология. Тексты: в 3 т. / отв. ред. В. В. Петухов. 2-е изд., испр. и доп. 

Москва: УМК «Психология»; Генезис, 2002. Т. 2: Субъект деятельности. Кн. 1. 671 с. 

13. Савчин М. В. Загальна психологія: навчальний посібник. Київ: ВЦ «Академія», 2018. 

344 с. 

14. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна 

психологія. Навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 296 с. 

15. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. Санкт-Петербург: Речь, 2001. 

256 с. 
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16. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. Санкт-Петербург: Питер; Москва: 

Смысл, 2003. 860 с. 

17. Шадриков В. Д. Введение в психологию: эмоции и чувства. Москва: Логос, 2002. 

156 с. 

Допоміжна література 

1. Бойченко Е. В., Полякова А. Н., Поляков К. Н. Азбука психологии: учеб. пособ. Киев: 

Сварог, 2017. 190 с. 

2. Засєкіна Л. В., Пастрик Т. В. Основи психології та міжособове спілкування: 

навчальний посібник для студентів ВНЗ. 2-е вид. Київ: ВСВ «Медицина», 2018. 216 с. 

3. Ільїна Н. М. Загальна психологія в екзаменаційних питаннях і відповідях: навч. 

посібник. Суми: Унів. кн., 2018. 239 с. 

4. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. Санкт-Петербург: Речь, 2005. С. 24–

35. 

5. Копець Л. В. Психологія особистості. Київ: Києво-Могилянська академія, 2007. 304 с. 

6. Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и 

развивая тех, с кем вы работаете / пер. с англ. Москва: Эксмо, 2004. 160 с. 

7. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: навч. посіб. Київ: ЕксОб, 

2001. 303 с. 

8. Лукацкий М. А., Остренкова М. Е. Психология: учебник. 3-е изд., испр. и доп. Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 704 с. 

9. Макклелланд Д. Мотивация человека. Санкт-Петербург: Питер, 2007. C. 348–532. 

10. Маслоу А. Мотивация и личность. Санкт-Петербург: Питер, 2006. 352 с. 

11. Мирончук М. А. Психология познавательных процессов. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2019. 138 с. 

12. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: навч. посібник. Київ: Вища школа, 2000. 480 с. 

13. Оллпорт Г. Становление личности. Москва: Смысл, 2002. С. 303–329. 

14. Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. Н. Психология и педагогика: учебное пособие. 

Санкт-Петербург: Питер, 2000. 432 с. 

15. Романець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття: навч. посіб. для 

студентів ВНЗ. Вид. 3-є. Київ: Либідь, 2017. 1053 с. 

16. Столяренко Л. Д. Основы психологии: для студентов вузов. Ростов на Дону, 2000. 

672 с. 

17. Психологія: підручник для студентів ВНЗ / за ред. Ю. Л. Трофімова. Київ: Либідь, 

2001. 558 с. 

Інформаційні ресурси в інтернет 

1. Інститут психології імені Г. С. Костюка. URL: http://psychology-naes-ua.institute/ (дата 

звернення: 30.03.2020). 

2. Міжнародний Інститут Глибинної Психології. URL: http://pa.org.ua/ (дата звернення: 

30.03.2020). 

3. Киевская ассоциация практикующих психологов и психотерапевтов. URL: 

http://www.kappp.com.ua/ (дата обращения: 30.03.2020). 

4. Научно-практический журнал «Соционика, ментология и психология личности». 
URL: http://socionics.socionic.info/ (дата обращения: 30.03.2020). 

5. Пси-фактор − сайт о современных психотехнологиях. URL: http://psyfactor.org/ (дата 

обращения: 30.03.2020). 

6. Національна історична бібліотека України. URL: http://www.nibu.kiev.ua/ (дата 

звернення: 30.03.2020). 

7. PSYLIB. САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ. Психологическая библиотека 

Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. URL: http://psylib.org.ua/books/ 

(дата обращения: 30.03.2020). 



8. Навчальнi матерiали онлайн. URL: https://pidruchniki.com (дата звернення: 30.03.2020) . . 
9. Психологическая лаборатория. URL: http://vch.narod.ru (дата обращения: 30.03.2020). 10. Кафедра психологии БГУ. URL: http://go2bsu.narod.ru (дата обращения: 30.03.2020). 11. «Флогистон». Библиотека по психологии. URL: http://flogiston.ru/library (дата обращения: 30.03.2020). 
12. Журнал «Вопросы психологии». Статьи по психологии мотивации и эмоций. URL: http://www.voppsy.ru/ (дата обращения: 30.03.2020). 

Розробник программ 
Ю. П. Коренева 
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