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ПЕРЕДМОВА

     Бібліографічний покажчик «Видання професорсько-викладацького
складу та співробітників кафедри практичної психології Української
інженерно-педагогічної  академії  (2003–2013  рр.)»  продовжує  серію
видань  «Праці  кафедр  УІПА»,  присвячену  55-річчю  Української
інженерно-педагогічної академії. В ньому систематизовано постійну,
плідну,  творчу  працю  професорсько-викладацького  складу  та
співробітників кафедри прикладної психології за 10 років діяльності
(2003-2013  рр.).  Удосконалення  навчально-виховного  процесу,
впровадження новітніх освітніх технологій, підвищення викладацької
майстерності  знайшли  своє  відображення  у  численних  наукових,
навчальних  і  навчально-методичних  виданнях.  Такий  творчий
доробок складає близько п’ятисот найменувань.
     При підготовці покажчика було використано каталоги, картотеки
та  фонд  бібліотеки  Української  інженерно-педагогічної  академії,
електронний каталог Національної бібліотеки України 
ім.  В.  І. Вернадського.  Матеріали  подано  мовою  оригіналу  за
ГОСТом  «Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.  Загальні
вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 7.1-
2006.  Слова  і  словосполучення  скорочуються  відповідно  до  ДСТУ
3582-97  «Скорочення  слів  в  українській  мові  в  бібліографічному
описі.  Загальні  вимоги  та  правила»,  ГОСТа  7.12-93
«Библиографическая  запись.  Сокращение  слов  на  русском  языке.
Общие  требования  и  правила».  У  покажчику  представлено
монографії,  підручники,  навчальні  посібники,  навчально-методичні
видання,  статті,  надруковані  у  періодичних  та  продовжуваних
виданнях,  автореферати  дисертацій,  матеріали  конференцій,
інформаційні  видання.  Матеріали  розміщено  за  видами  видань  у
хронологічному порядку, в межах року за  абеткою авторів  та  назв
творів. Покажчик не може претендувати на повноту інформації, так
як містить тільки видання, інформація про які надійшли до Наукової
бібліотеки до 15.09.2013 р.
    Довідковий апарат видання містить іменний покажчик.
    Бібліографічний  покажчик  адресовано  науковцям,  аспірантам,
викладачам. Він може бути корисним у науково-дослідній, науково-
методичній  і  практичній  діяльності  освітян  та  тих,  хто  цікавиться
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проблемами розвитку психологічної науки та інженерно-педагогічної
освіти.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

      Кафедра  психології  була  створена  в  лютому  1989  р.  Її
завідувачкою  було  призначено  професора  Світлану  Петрівну
Бочарову. Перші два роки це була кафедра психології і педагогіки, а з
1991 р. кафедра психології існує як  самостійний підрозділ. У 2010
році кафедру психології об’єднали з кафедрою філософії, після чого її
назва звучала як кафедра психології, філософії та освітніх технологій.
У  2013  році  кафедра  стала  називатися  кафедрою  практичної
психології.

Керівник  кафедри  професор  С.  П.  Бочарова  –  доктор
психологічних наук, академік Балтійської педагогічної академії. Круг
її наукових інтересів – проблеми загальної, педагогічної, соціальної
та  інженерної  психології.  Результати  досліджень,  проведених
С. П. Бочаровою, відбито в публікаціях, у тому числі в монографіях і
підручниках.  У  цій  же  науковій  галузі  проводили  дослідження
аспіранти і  співробітники кафедри (С. Г.  Кисіль,  С.  М. Кучеренко,
В. В.  Плохіх,  Т. С. Сапєльнікова,  Е.  О.  Авраменко,  В.  А.  Логінов,
А. К.  Польшин,  В.  І.  Блінов,  І.  А.   Відєнєєв,  О.  В.  Землянская,
В. А. Філенко, А. А. Авєршін). 

З  8.11.2012  р.  кафедру  очолює  доктор  психол.  наук,  доцент
Соколова Ірина Миколаївна.

Нині  кафедра  представлена  в  наступному  складі:  зав.  кафедри
доктор  психол. наук,  доцент І. М.  Соколова;  доктор  психол.  наук,
професор Т. Б. Хомуленко; доктор психол. наук, професор 
М. А. Кузнєцов; доктор психол. наук, професор  А. М. Большакова;
канд. психол. наук, доц. Т. С. Сапєльнікова;  канд. психол. наук, доц.
В. О. Олефір; канд. психол. наук  О. П. Нікітіна; канд. психол. наук,
доц. О. М. Толкачова; канд. психол. наук, старший викладач 
К. І. Фоменко; канд. психол. наук І. В. Бабарикіна; канд. психол. наук,
доцент  А.  Л.  Злотніков;  канд.  психол.  наук  Е.  О.  Акрітіду;  канд.
психол. наук Ю. О. Білоцерківська; асистент Г. О. Дацун; старший
викладач О. С. Іванченко;  асистент А. М. Білецький; асистент 
М. В. Баландіна; асистент О. Л. Скварчевська; зав. лабораторією 
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А.  О.  Павлюченко;  старший  лаборант  А.  Є.  Брінцева;  практичний
психолог О. В. Васильєва та М. В. Баландіна. Співробітники кафедри
читають  лекції  і  проводять  практичні  заняття  з  загальної,
педагогічної,  інженерної  психології  і  психології  праці  на  усіх
факультетах  УІПА,  а  також  керують  роботою  дипломників  і
магістрів. 

Кафедра активно бере участь в діяльності спеціалізованої ради  із
захисту  дисертацій (спеціальність  19.00.03  -  "Психологія праці,
інженерна психологія").   Членами ради були проф. С. П. Бочарова,
доц. В. В. Плохіх (вчений секретар), доц. І. А. Відєнєєв, доц. 
С. Г.  Кисіль  – вони  виконували  функції  наукових  керівників,
опонентів, рецензентів. 

Вчені  кафедри  практичної  психології  проводять  держбюджетні
наукові  дослідження  по  темі  "Формування  психологічної  культури
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей".

Спільно  з  Інститутом  педагогіки  і  психології  професійної
освіти  АПН  України  виконувались  госпдоговірні  роботи  по  темі
"Психолого-педагогічні основи професійної  підготовки  інженерів-
педагогів": з проблем оперативної пам'яті операторів  аеродинамічних
систем (керівник доц. В. В. Плохіх); з проблем діяльності операторів
транспортних  систем  в  екстремальних  умовах (керівник доц.
С. М. Кучеренко). 

Співробітники  кафедри  проводять  велику  методичну  роботу:
готують методичні посібники і підручники, беруть участь в розробці
програм по модульно-рейтинговим системам, а також у впровадженні
в навчальний процес положень кредитно-модульної системи. 

Форми виховної роботи,  яку проводять із студентами  викладачі
кафедри,  також  дуже  різноманітні:  співбесіди,  консультації,
професійна орієнтація, аналіз  навчально-виробничої мотивації;  крім
того, студенти беруть участь в наукових дослідженнях. При кафедрі
організовано психологічну службу для  студентів  і  співробітників
УІПА (доц. Т. С. Сапєльнікова).
        Налагоджено науково-методичну співпрацю кафедри психології
УІПА  з  колегами  з  вищих  учбових  закладів  і  науково-дослідних
інститутів  України, Росії, Китаю і країн Європи. 

НАУКОВА ШКОЛА «ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
ПАМ’ЯТІ» 
Засновник 
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доктор психологічних наук, професор 
Бочарова Світлана Петрівна

Загальна характеристика наукової школи
Наукова  школа  «Проблеми  психології  пам’яті»  була  заснована
доктором  психологічних  наук,  професором  Бочаровою  Світланою
Петрівною у 1977 р. Саме в цьому році Бочарова С. П. захистила в
Ленінградському  університеті  докторську  дисертацію  на  тему
«Пам’ять як процес переробки інформації».
       Сьогодні  основними  напрямами  наукових  досліджень,  які
проводять в рамках наукової школи «Проблеми психології пам’яті»,
є:

- вивчення  закономірностей  пізнавальних  процесів
особистості (пам’яті, мислення);
- вивчення  закономірностей  переробки  інформації  в
системах «людина-техніка»;
- вивчення психолого-педагогічних умов і  закономірностей
оптимізації професійної підготовки інженерів-педагогів.

       Виконуються  наукові  роботи,  пов’язані  з  розробкою нових
психодіагностичних комплексних методів психологічного супроводу
діяльності  спеціалістів  різних  організацій  та  підприємств;
проводяться  соціально-психологічні  дослідження  щодо  оптимізації
психологічного клімату в трудових колективах; удосконалюються іс-
нуючі  методи  профорієнтації  та  професійного  відбору  на
підприємствах  різних  галузей  народного  господарства,  навчання  в
професійних навчальних закладах.
       Важливим напрямом наукової школи є дослідження соціально-
психологічних  та  психологічних  умов  надійності  та  ефективності
діяльності  персоналу  промислових  підприємств,  визначення
принципів  формування  продуктивних  та  високоорганізованих
колективів на підприємствах та організаціях.
       Вивчаються  психологічні  засади  підготовки  персоналу
педагогічних   та  професійно-технічних   навчальних  закладів  до
успішної  навчальної  та  виховної  діяльності;  розробляються  методи
визначення  груп  молоді  з  девіантними  формами  поведінки  серед
учнів  професійно-технічних  закладів;  виявляються  соціально-
психологічні  та  психологічні  чинники  соціальної  дезадаптації
підлітків  та осіб юнацького віку; визначаються оптимальні  методи,
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форми і зміст психокорекційної та психолого-профілактичної роботи
з молоддю, що відноситься до групи ризику. 
       Школа С. П. Бочарової включає понад 100 її учнів, які працюють
у  вищих  навчальних  закладах  і  науково-дослідних  інститутах
України. В їх числі колишні та сьогоднішні аспіранти і співробітники
кафедри  практичної  психології  УІПА.  Багато  з  них  захистили
кандидатські дисертації (С. Г. Кисіль, С. М. Кучеренко, В. В. Плохіх,
Т. С. Сапельникова, Е. О. Авраменко, В. О. Логінов, А. К. Полинін,
В. І.  Блінов,  І.  О.  Віденєєв,  О.  В.  Землянська,  І.  О.  Філенко,
А. А. Авершин,  Ю.  О.  Білоцерківська).  Докторські  дисертації
захистили – професор Т.  Б.  Хомуленко,  професор М. А.  Кузнєцов,
професор О. В. Землянська. 
       В традиціях наукової школи С. П. Бочарової плідно працює
спеціалізована  вчена  рада  по  захисту  дисертації  К64.108.03
(спеціальність 19.00.03 – «Психологія праці; інженерна психологія»).
До складу цієї спеціалізованої вченої ради також  увійшли учені, які
можуть здійснювати експертизу дисертацій на високому рівні. 

Основні напрями роботи наукової школи
       Щорічно у межах існування школи виконуються 2-5 науково-
дослідних робіт, видається понад 20 наукових публікацій та робиться
понад  20  доповідей  на  республіканських  та  міжнародних  науково-
методичних конференціях. 
       Як досягнення наукової  школи можна також відзначити  таке: 

1. Вперше  здійснено  системний  аналіз   процесів  пам’яті.
Розкрито  інформаційні  аспекти  мнемічної  діяльності:
залежність  пам’яті  від  кількості  і  цінності  інформації,  що
пред’являється.

2. Вперше  досліджено  проблему  надійності  короткочасної
оперативної  і  довготривалої  пам’яті  в  системах  «людина-
машина».  Побудовано  структурно-функціональну  модель
пам’яті, яка визнана в науковій літературі. 

3. Одержано  теоретично  і  практично  важливі  дані  про  роботу
пам’яті  операторів-льотчиків  при  управлінні   динамічними
об’єктами,  а  також  інших  професійних  видах  діяльності
(телеграфісти, оператори ЕОМ і ін.).

       Результати досліджень опубліковано в наукових журналах, тезах
і доповідях матеріалів психологічних конференцій, з’їздів, конгресів. 
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       Велика увага приділяється залученню до наукових досліджень
студентів  інженерно-педагогічних  спеціальностей.  Студентські
наукові  роботи  охоплюють  загально-психологічні  проблеми,
проблеми  психології  навчання  та  виховання  у  вищих   навчальних
закладах,  проблеми  розробки  та  реалізації  методик  психологічного
супроводу  професійної  діяльності   та  ін.  Серед  найталановитіших
студентів  йде  цілеспрямований  пошук  тих  майбутніх  молодих
вчених, хто зможе  продовжувати та розкривати  традиції  наукової
школи.
       На жаль, у 2012 р. керівник школи професор С. П. Бочарова
пішла з життя, але її  справу продовжують численні послідовники і
учні.  Сьогодні  вони  плідно  працюють  в  академічних  інститутах,
наукових  організаціях,  вищих  навчальних  закладах  України  та
продовжують традиції безупинного наукового пошуку в галузі психо-
логії, ретельного навчання та виховання сучасної молоді в  напрямку
розкриття свого творчого потенціалу та самоактуалізації особистості. 

Основні представники  наукової школи, їх науковий доробок
Доктор  психологічних  наук,  професор  Хомуленко
Тамара Борисівна у 1983 році закінчила відділення
психології  біологічного  факультету  Харьківського
державного   університету  ім.  О.  М.  Горького   за
спеціальністю  «Психолог.  Викладач».  У  1990  р.
захистила  кандидатську дисертацію з педагогічної
та  вікової  психології  на  тему  «Продуктивна

взаємодія  пам’яті  та  мислення  у  молодших  школярів  в  процесі
формування умінь роботи з текстом» та отримала ступінь  кандидата
психологічних  наук  за  спеціальністю   19.00.07  –  Педагогічна  та
вікова  психологія.  У  1993  р.  присвоєно  вчене  звання  доцента.
Захистила докторську дисертацію з педагогічної та вікової психології
на  тему  «Розвиток  вищих  форм  пам’яті»  (2000  р).  У  2002  р.
присвоєно вчене звання професора кафедри практичної психології. 
       Стаж  науково-педагогічної  діяльності  понад  20  років.
Нагороджена  відзнакою  «Відмінник  освіти  України»  (2001  р).
Загальна кількість  наукових та навчально-методичних праць – понад
100. 
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Доктор   психологічних  наук,  професор  Кузнєцов
Марат  Амірович  –  випускник  психологічного
факультету  Харьківського  національного
університету ім. В. Н. Каразіна (1981 р).
У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему
«Емоційна  пам’ять  у  мнемічної  системі
особистості»  та  отримав  ступінь  доктора
психологічних   наук  за   спеціальність  19.00.01  –

Загальна психологія,  історія  психології.  У 2011 р.   отримав звання
професора. Стаж науково-педагогічної діяльності понад 20 років. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць –
понад  120  із  проблем  загальної,  вікової,  педагогічної  психології,

психології праці, психології особистості. 
Доктор  психологічних  наук,  професор  Землянська
Олена  Володимирівна  –  випускник  Харківського
національного університету ім. О. М. Горького (1968
р).  У  1972  р.  закінчила  аспірантуру  при  кафедрі
психології Харківського державного університету.
У  1980  р.  захистила  кандидатську  дисертацію  на

тему  «Взаємозв’язок  коротчасної  та  довгочасної  пам’яті  в  процесі
навчання» та  отримала   ступінь  кандидата  психологічних наук за
спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». У 1999 р.
отримала звання професора.
       У 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Особистість
як  суб’єкт  правосвідомості  та  об’єкт  судово-психологічної
експертизи»  та  отримала  ступінь  доктора  психологічних  наук  за
спеціальністю  19.00.06 «Юридична психологія».
        Член-кореспондент Балтійскої педагогічної академії з 1997 року.
Стаж науково-педагогічної діяльності понад 30 років. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць –
понад 80 із проблем загальної та педагогічної психології, юридичної
психології. 

Кандидат  психологічних  наук,  доцент  Кисіль  Сергій
Григорович – випускник Військової медичної академії
С. М. Кірова (м. Ленінград) (1976 р), авіаційний лікар,
лікар-психофізіолог. 
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У  1994  році  захистив  кандидатську  дисертацію  на  тему
«Продуктивність  короткочасної  пам’яті  у  зв’язку  з  типологічними
властивостями  нервової  системи  людини»  та  отримав  ступінь
кандидата  психологічних  наук  за  спеціальністю  19.00.01-  Загальна
психологія,  історія  психології.  У 1997  р.  отримав звання  старшого
наукового співробітника. Помер у 2011 році. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць –
понад 30 із проблем загальної та педагогічної психології, психології

праці. 
Кандидат  психологічних  наук,  доцент  Кучеренко
Сергій  Михайлович  –  випускник  Української
інженерно-педагогічної академії (1980 р).
У 2000 р.  захистив кандидатську дисертацію на тему
«Визначення  психологічної  готовності  особистості  до
професійної діяльності» та отримав ступінь кандидата

психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – Загальна психологія,
історія психології. У 2002 р. отримав звання доцента. 
       До 2013 року працював проректором з науково-педагогічної
роботи в Українській інженерно-педагогічній академії. Стаж науково-
педагогічної діяльності понад 15 років. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць –
понад 30 із проблем загальної та педагогічної психології, психології
праці. 

Кандидат  психологічних  наук,  доцент  Плохіх
Віктор Володимирович – випускник Харківського
авіаційного інституту  за  спеціальністю «Системи
автоматизованого управління» (1989 р).
У  1999  р.  захистив  кандидатську  дисертацію  на
тему «Антиципаційні функції оперативної пам’яті
у  діяльності  льотчика»  та  отримав  ступінь

кандидата  психологічних  психологія  діяльності  в  особливості  в
особливих умовах. У 2002 р. отримав звання доцента.
        Стаж науково-педагогічної діяльності понад 15 років. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць –
понад 30 із проблем загальної психології, психології праці, психології
діяльності в особливих умовах. 
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Кандидат  психологічних  наук,  доцент  Сапєльнікова
Тетяна  Станіславівна  –  випускниця  Української
інженерно-педагогічної академії (1982 р).
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему
«Фактори  ефективності  оперативної  пам’яті  в
діяльності  персоналу  енергосистем»  та   отримала

ступінь  кандидата  психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 –
Психологія праці, інженерна психологія. У 2005 р. отримала звання
доцента. 
       Стаж науково-педагогічної діяльності понад 15 років. 
       Загальна кількість наукових  та навчально-методичних праць –
понад 30 із проблем загальної психології, психології навчання. 

Кандидат психологічних наук,  доцент Філенко Ігор
Олександрович  –  випускник  Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна (1979
р).
У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему
«Психодіагностика  функціональних  станів
операторів  динамічних  і  енергетичних

автоматизованих  систем»  та  отримав  ступінь  кандидата
психологічних  наук  за  спеціальністю  19.00.03  –  Психологія  праці,
інженерна психологія. У 2008 р. отримав звання доцента. 
       Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць
понад  100  –  з  проблем  загальної  психології,  психології  праці,
психології навчання; психології  безпеки професійної діяльності.

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ КАФЕДРИ
ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

МОНОГРАФІЇ
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2005

1. Кисель, С. Г. Память и личность [Текст] : монография / 
С. Г. Кисель ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 424 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 398–423 (510 назв.). – ISBN 966-8004-43-4.

2006

2. Бандурка, А. М. Профессионализм и лидерство [Текст] : 
монография / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : 
Титул, 2006. – 576 с. – Библиогр.: с. 574–575. – ISBN 966-2982-09-4.

3. Бандурка, А. М. Юридическая психология [Текст] : 
монография / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Х. : Титул, 2006. – 752 с. – Библиогр.: с. 745–
746 (39 назв.). – ISBN 966-2982-10-8.

2007

4. Бочарова, С. П. Психология и память. Теория и практика для 
обучения и работы [Текст] / С. П. Бочарова. – Х. : Гуманитарный 
Центр, 2007. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 380–382. – ISBN 966-8324-
36-6.

5. Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в 
двадцатом столетии [Текст]. Т. 8. Психология в XX столетии / 
А. Н. Барно, С. П. Бочарова, С. М. Кучеренко [и др.] ; гл. ред. совета: 
Р. Н. Макаров, В. А. Пономаренко, А. Т. Ашеров [и др.] ; Междунар. 
академия проблем Человека в авиации и космонавтике, Гос. летная 
академия Украины, Регион. межвуз. науч.-исслед. центр по 
проблемам человеческого фактора. – М. : Изд-во Междунар. 
академии проблем Человека в авиации и космонавтике, 2007. – 476 с. 
– Библиогр.: с. 454–475 (555 назв.). – ISBN 966-7878-07-4.

2008
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6. Алгоритмічний метод мотивації до професійної діяльності 
[Текст] : монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов, 
В. І. Лазаренко, В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н. С. Кучеренко ; Укр. 
інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 59 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 58 
(3 назви).

7. Психологічний супровід особистості в процесі формування 
професійно значущих якостей майбутнього фахівця [Текст] : 
монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов, В. І. Лазаренко, 
І. В. Білецька, В. В. Самчук, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – 
Х. : [б. в.], 2008. – 105 с.

2009

8. Інформація про взаємозв'язок вивчаємих дисциплін та наук 
– джерело інтересу та психологічного комфорту навчаємих [Текст] : 
монографія / С. М. Кучеренко, Б. Г. Лях, Ю. І. Сичов, О. С. Іванченко,
В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н. С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. акад. – 
Х. : [б. в.], 2009. – 63 с. – Бібліогр.: с. 58 (9 назв).

2011

9. Олефір, В. О. Мотиваційно-особистісні фактори професійної 
успішності рятувальників [Текст] : монографія / В. О. Олефір, 
С. О. Скляров ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 183 с. : табл., 
рис. – Бібліогр.: с. 149–166 (203 назви). – ISBN 978-966-241-09-6.

10. Плохих, В. В. Психология временной регуляции 
деятельности человека [Текст] : монография / В. В. Плохих ; Укр. 
инж.-пед. акад. – Донецк : Ландон-XXI, 2011. – 412 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 381–411 (377 назв.). – ISBN 978-966-2569-21-6.

2012

11. Кузнєцов, М. А. Шкільні страхи: Види, умови прояву та 
шляхи подолання [Текст] : [монографія] / М. А. Кузнєцов, 
І. В. Бабарикіна ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : 
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[б. в.], 2012. – 227 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 198–212 (232 назви). –  
ISBN 978-966-2411-17-1.

12. Лозова, В. І. Деонтологічний підхід : наукові підходи до 
педагогічних досліджень [Текст] : кол. монографія / В. І. Лозова, 
М. П. Васильєва ; заг. ред.: В. І. Лозова, М. П. Васильева. – Х. : Вид-
во Вировець А. П. : Апостроф, 2012. – [307] с. 

13. Нікітіна, О. П. Психолого-педагогічні передумови 
ставлення до грошей у системі відношень особистості юнацького віку
[Електронний ресурс] : монографія / О. П. Нікітіна, Т. Б. Хомуленко ; 
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2012. – 164 с. 

14. Хомуленко, Т. Б. Губристична мотивація як чинник 
прагнення до успіху: віковий аспект [Текст] : монографія / 
Т. Б. Хомуленко, К. І. Фоменко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. 
Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2012. – 222 с. : табл. – Бібліогр.: с. 146–
162 (245 назв).

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

2003

15. Бандурка, А. М. Профессионализм и лидерство [Текст] : 
учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х.
: Титул, 2006. – 578 с.

16. Бандурка, А. М. Юридическая психология [Текст] : учебник
/ А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская ; Нац. ун-т 
внутренних дел. – Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2006. – 750 с. 

17. Кисіль, С. Г. Психологія менеджменту [Текст] : конспект 
лекцій для спец. 8.000009 "Управління навч. закладом"  / С. Г. 
Кисіль ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 46 с. 

18. Філенко, І. О. Фізичне виховання та психофізіологічний 
тренінг [Текст] : конспект лекцій для спец. 8.000009 "Управління 
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навч. закладом" / І. О. Філенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 
2006. – 38 с. – Бібліогр.: с. 37–38.

2007

19. Бандурка, А. М. Психология управления [Текст] : учеб. 
пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : 
Титул, 2007. – 532 с. – ISBN 978-966-2982-14-5.

20. Філенко, І. О. Основи інформатики та застосування ЕОМ у 
психології [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни для 
студ. спец. 6.030103 Практична психологія / І. О. Філенко ; Укр. інж.-
пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 136 с. – Бібліогр.: с. 133–134.

21. Філенко, І. О. Психологія праці [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / І. О. Філенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 
2010. – 36 с. 

2011

22. Бочарова, С. П. Психологія управління [Текст] : конспект 
лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / 
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