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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 

НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

Професійний вибір є ключовим моментом соціального становлення 
особистості, орієнтація на певну соціальну позицію, що передбачає 
усвідомлення свого соціального минулого, сучасного і майбутнього. Вибіркова 
спрямованість особистості на професію починає виконувати регулятивну 
функцію відносно всіх проявів і сторін особистості старшокласника, чим 
забезпечується особистісна стійкість, можливість подолання труднощів, проду-
кування нових цілей і засобів їх досягнення за реалізації вже поставлених. 
Виникає стійке вибіркове ставлення до навчальних предметів відповідно до 
вибраної професії. Визначеність навчальної діяльності професійною перспекти-
вою виявляється в усіх аспектах навчання» Залучення юнаків і дівчат у реальне 
професійне середовище дає змогу розкриватися тим їхнім якостям, які властиві 
професіоналу, що створює необхідні умови для вибору професії. Ставлення до 
праці виступає значимим чинником у формуванні професійної спрямованості. 
Забезпечення спадкоємності між навчальною і трудовою діяльністю є цен-
тральним моментом у становленні всіх компонентів професійної спрямованості, 
а також первинної потреби професіонала, яка формується. 

Перехід людини до професійного навчання відкриває якісно новий етап у 
становленні її професійної спрямованості на основі перетворення всіх складо-
вих індивідуальності. Співвідношення вимог професії зі своїми особливостями 
спонукає до конструювання своєї особистості в рамках професіоналізації й 
створює умови для конструювання себе як професіонала. Професійна 
спрямованість передбачає інтеграцію минулого (усвідомлення становлення її в 
попередніх вікових періодах), сьогодення (ставлення до нинішньої професійної 
підготовки) і майбутнього (бачення професійних перспектив). Професійна 
спрямованість виступає не як мимовільний процес, а як процес, що успішно 
протікає тільки в системі доцільно організованої життєдіяльності майбутнього 
професіонала, чим забезпечуються всі її перетворення, її диференціація й 
інтеграція в систему особистості. 

Емоції, як показали дослідження психологів, виникають і функціонують в 
процесі діяльності, в ході спілкування між людьми, в ході реалізації потреб лю-
дини по взаємообміну думками, поглядами, знаннями, вміннями. Емоції, які 
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людина переживає у щоденному житті, впливають на індивідуальний та 
соціальний розвиток і на формування міжособистісних зв'язків. Емоції - це 
внутрішній регулятор діяльності, і вони слугують організуючим та мотивуючим 
фактором поведінки людини. Зв'язок емоцій з діяльністю визначається тими 
функціями емоцій, які вони, як специфічна форма відображення виконують в 
діяльності. Це, перш за все, функція внутрішньої регуляції діяльності, яка 
включає приватні функції оцінки інформації, що поступає зовні та спонукання 
до виконання необхідних дій. Досліджуючи питання про природу емоційних 
переживань, їх місці та функції в діяльності, О.М.Леонт'єв приходить до вис-
новку, що емоції виконують роль внутрішніх сигналів і стимулів. Як відмітив 
Л.С.Виготьский, емоції здатні спонукати організм до активності, здійснюючи, 
якби мовити диктатуру поведінки. Отже, в узькому смислі можна говорити о 
детермінуючим впливі емоцій на діяльність, тоді як відносини між 
емоційністю, як стійкої властивості особистості та діяльністю найбільш ко-
ректно розглядати в аспектах їх взаємозв'язку і взаємовпливу, оскільки станов-
лення стійких характеристик емоційної сфери є результатом тривалого онтоге-
нетичного розвитку людини. 

Нами було проведено експериментальне дослідження емоційних особли-
востей старшокласників та студентів I, II курсів КНУ і КНЕУ. На факультеті 
філологів-перекладачів КНУ та факультеті управління персоналом та економіка 
праці КНЕУ всього було досліджено 60 чол. і старшокласників 11-х класів 
середньої школи м. Києва досліджено - 30 чол. Загальна кількість учнів та 
студентів, які прийняли участь в експериментальному дослідженні - 90 чол. По 
результатам експериментальних досліджень нами отримано 33 
психофізіологічних показників по кожному студенту. 

В досліджені емоційної сфери студентів був використан опитувальник 
Б.І.Додонова, який містить 76 питань. При виконанні завдань студентам нада-
валась загальна інструкція, щодо визначення своїх емоцій, які вони найчастіше 
зазнають при навчанні. Автор заклав в основу методики такий інструментарій 
емоцій, який виявляє емоційну «насиченість» особистості. Розглянемо 
інвентарій емоцій: альтруістичні (А), комунікативні (KM), самоствердження 
(С), праксичні (Ті), боротьби (Б), романтичні (Р), гностичні ( Г Щ естетичні (Е), 
ліричні (Л), гедоничні (Г), емоції накопичення (К). Кожна емоційна категорія 
включає по шість питань і, таким чином, загальна кількість питань за основни-
ми категоріями емоцій складає — 63 ствердження. 

В табл. 1 наведені результати узагальнених даних (у %) по кожній 
емоційній категорії у студентів і старшокласників. 
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Таблиця 1. 
Емоційні компоненти старшокласників та студентів 

JVt 
курсу 

Категорії емоцй (у %) JVt 
курсу А KM С ТІ Б Р ГН Е Л Г К 

ЇДІ курс 
60ч. 

93 90 92 92 88 87 97 80 100 73 53 

II клас 
ЗОч. 

93 80 76 90 83 80 67 90 83 73 40 

Загальні 
% (90ч.) 93 85 84 9І 86 84 82 85 92 73 

19 
хЗ= 

і 57 

По узагальненим даним з табл.1 можна провести розподіл основних 
емоційних категорій за більшістю обраних емоцій у відсотках. У перший ранг 
увійшли альтруістичні (А), праксичні (П) та ліричні (JI) - 91%-93%. Другий ранг 
складає: комунікативні (KM), самоствердження (С), гностичні (ГН), романтичні 
(Р), естетичні (Е) та боротьби (Б) - 82%-86%. Третій ранг: гедонічні (Г) -73% та 
емоції накопичення (К) - 57 %. З основного інструментарію емоцій більшість сту-
дентів обрали ті загально позитивні емоції, які вони найчастіше переживають в 
процесі своєї навчальної діяльності - аїьтруїстичні, ліричні та праксичні (93%-
93%); комунікативні, самоствердження, боротьби, романтичні, гностичні, естети-
чні (82%-85%); гедонічні (73%) та емоції накопичення (57%). Більшість досліджу-
ваних обрали такі емоційні категорії, як комунікативні, праксичні, альтуістичні, 
гностичні, боротьби, романтичні, ліричні та естетичні, які складають основу емо-
ційної сфери майбутніх фахівців професій типу «людина-людина». 

До основного інструментарію емоцій також ввійшли ще 13 додаткових 
емоцій, які доповнюють загальну характеристику «емоційної насиченості» кож-
ного конкретного студента та старшокласників /табл.2/. Розглянемо зміст до-
даткових емоцій: «Почуття обов»язку» (М-Х1), «Почуття відповідальності» (М-
Х2), «Почуття приниження» (НМ-ХЗ), «Почуття образи» (НМ-Х4), «Гнів, обу-
рювання» (НМ-Х5), «Почуття сорому» (НМ-Х6), «Почуття заздрості» (HM-X7), 
«Невпевненість в собі» (НН-Х8), «Тривога» (НН-Х9), «Страх» (НН-Х10), «За-
хоплення» (Пр-Xll) , «Радість» (Пр-ХІ2), «Нудьга» (ЕГ-Х13). Символи: М -
умовно - моральні; НМ - умовно - неприємні міжособисгісні; НН - умовно -
неприємні невротичні; ЕГ- емоційний голод; Пр ~ пр. 

57 



Матер шіт за V между нарсуди а научна практична конференция 

Таблиця 2, 
Емоційні компоненти по додатковим емоційним категоріям 

№ кур-са Додаткові емоції у % 
М-
XI 

м -
Х2 

НМ 
х з 

НМ 
Х4 

НМ 
Х5 

НМ 
Х6 

НМ 
Х7 

НН 
Х8 

НН 
Х9 

НН 
XI0 

Пр-
XII 

Пр-
Х12 

Эг-
13 

Сш- ЗОч. 43 63 16 32 36 14 9 41 45 27 27 9 46 
І-ЗОч. 34 66 16 32 32 16 11 48 41 32 39 20 38 
ЇГ-ЗОч. 31 65 13 21 21 15 6 29 38 17 29 21 46 
Серед. % 36 65 15 28 30 15 9 39 41 25 32 17 43 

По підсумковим даним з табл. 2 додаткові емоції у студентів та 
старшокласників мають найвищий показник відповідальності (63%-66%), який 
збільшується на І курсі. Такі показники емоцій як почуття невпевненості в собі 
(48%-29%), тривога (45%-38%), почуття обов'язку (43%-31%), страх (32%-
17%), гнів (36-%~21%), почуття образи (32%-21%), почуття приниження (16%-
13%), страх (32%-17%) та почуття заздрості (11%-6%) мають тенденцію до 
зменшення у студентів на ІІ-му курсі. Також на 1-му курсі зменшуються показ-
ники «емоційного голоду» (38%-46%) та нудьги (46% -39%), а почуття захоп-
лення (27%-39%) і радощі (9%-20%) збільшуються на 1-му та ІІ-му курсах. З 
додаткових емоцій, які доповнюють загальну характеристику «емоційної наси-
ченості» кожного конкретного студента виявлені показники за середніми дани-
ми, що мають наступний розподіл за рангами: у 1-й ранг увійшли показники 
вище за середній рівень - почуття відповідальності (65%); 11-й ранг складають 
показники нижче за середній рівень «емоційний голод» (43%), показник триво-
ги (43%), невпевненість в собі (39%), почуття обв'язку (36%) та захоплення 
(32%), гнів і обурювання (30%), почуття образи (28%) та страху (25%); у ІІІ-й 
ранг увійшли показники з низьким рівнем почуття радощі (17%), почуття при-
ниження та сорому (15%), почуття заздрості (9%). Показники додаткових 
емоцій у старшокласників та студентів мають тенденцію до змінений в період 
навчання. У досліджуваних спостерігається високий рівень відповідальності, 
але наявність тривоги, гніву, страху, невпевненості в собі, знижеяя почуття за-
хоплення та радощі можна пояснити тим, що для студентів перехід до профе-
сійного навчання відкриває якісно новий етап у становленні їх професійної 
спрямованості, вони проходять особистісну та соціальну адаптацію до нових 
умов та вимог на перших етапах професійного навчання у ВУЗІ, а старшоклас-
ники знаходяться на етапі особисгісного самовизначення, вибору професії та 
подоланні труднощів для реалізації поставленої мети, що призводить до 
наявності певних негативних емоційних станів в цей вирішальний період вибо-
ру та отримання професії. 

Для самооцінки функціонального стану старшокласників та студентів була 
використана методика САН, яка дозволяє визначити рівень самопочуття, акти-
вності, настрою, працездатності, стану здоров'я, життєвої задоволеності, задо-
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воленості від навчання. Отримані показники самооцінки функціонального ста-
ну студентів та старшокласників, які подані у табл. З за середніми значеннями. 

Таблиця 3. 

№ 
курсу 

Серед не значення показників самооцінки № 
курсу Сам. Актив. На стр. Прац. Здоров. Житладов. Зад.нав. 
СШ -
ЗОч. 62 64 64 56 56 59 39 

І- ЗОч. 68 64 71 59 63 71 63 

II -ЗОч. 61 65 67 62 60 69 50 

З табл. З видно, що у старшокласників та студентів 1-го і П-го курсів виявлені 
високі показники самооцінки функціонального сгану. Так, на 1-му курсі у студентів 
високі показники самопочуття (68%), активності (64%), настрою (71%), здоров'я 
(63%), житгєва 'задоволеність (71%) та задоволеність від навчання (63%), а на II-му 
курсі у студентів покращується працездатність (62%) і збільшується активність 
(65%), але задоволеніегь від навчання у студенгів на 1-му курсі в порівнянні зі стар-
шокласниками зростає вдвічі (39%-63%) і знижується на Н-му курсі (50%). Такі 
розбіжності за показниками у студентів та старшокласників можна пов'язати з задо-
воленням або розчаруванням у виборі професії та труднощами, які пов'язані з вели-
ким навантаженням та вимогами у ВУЗІ. 

За методикою /В.В.Бойко/ діагностики типу емоційних реакцій на вплив 
стимулів навколишнього середовища нами було виявлено, який тип емоційної 
реакції /ейфорічна, рефрактерна або дисфорічна/ переважає або домінує у кон-
кретного студента при впливах різних факторів оточуючого середовища - нега-
тивних, позитивних або амбівалентних. 

Таблиця 4. 

№ 
Курсу 

Типи емоційних реакцій № 
Курсу Ейфорійна Рефрактерна Дисфорічна 

І - ЗОч. 51 % 36% 13% 
II- ЗОч. 49% 38% 13% 
СШ -
ЗОч. 62% 38% 15% 

З табл. 4 видно, що у старшокласників та студентів переважає ейфорічний 
тип емоційних реакцій. У досліджуваних цього типу при впливах різних факторів 
середовища емоційна система в цілому налагоджена на зовнішну позитивну реак-
цію та позитивні стимули. При рефрактерному типі емоційна система сприйняття 
якби пасує перед різними впливами оточуючого середовища Так 38?/о досліджува-
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них увійшли в цей тип. Для їх емоційної системи переважно є характерним трива-
лі переживання, сумування, роздуми, злість та «засірівання» цих переживань в 
особистості. У дисфорічний тип увійшло 13% - 15%) старшокласників та студен-
тів. Цей тип характеризується негативними переживаннями при різних стимулах. 
Так емоційна система при дисфорічному типі має активне негативне реагування 
(агресивність) на зовнішнє середовище. Таким чином, більша кількість досліджу-
ваних старшокласників та студентів (51%-62%) увійшли в єйфорічий тип емоцій-
ного реагування і це свідчить про те, що їх емоційна система переважно активно 
позитивно реагує на різні впливи зовнішнього середовища. 

Нами були встановлені кореляційні взаємозв'зки між показниками 
самооцінки функціонального стану, емоційного компоненту та типами 
емоційних реакцій у старшокласників та студентів. Встановлені значущі 
позитивні кореляційні взаємозв'язки показників самооцінки функціонального 
стану студентів і старшокласників. Так, на значущому рівні (р<0.01) позитивно 
корелюють між собою показники самопочуття, активності, настрою та 
працездатності, стану здоров'я, життєвої задоволеності, задоволеності від нав-
чання, але показники активності і задоволеність від навчання корелюють між 
собою на рівні (р<0.05). Також встановлена позитивна кореляція на рівні 
((р<0.01) самопочуття з комунікативними емоціями та ейфорічним типом реа-
гування, а на рівні (р<0.05) з романтичними, естетичними емоціями та (нега-
тивно) з дисфорічним типом емоційного реагування; активність позитивно 
корелює на рівні (р<0.01) з ейфорічним та (негативно) рефрактерним типами 
реагування і на рівні (р<0.05) з комунікативними емоціями; настрій корелює 
позитивно на рівні (р<0.01) з ейфорічним та (негативно) рефрактерним типами 
реагування, а на рівні (р<0.05) позитивно з комунікативними, романтичними, 
гедоничними емоціями та (негативно) з дисфорічним типом реагування; 
працездатність позитивно корелює на рівні (р<0.01) з ейфорічним типом і на 
рівні (р<0.05) негативно з дисфорічним типом; показник здоров'я має значущу 
позитивну кореляцію на рівні (р<0.01) з комунікативними емоціями, 
ейфорічним та (негативну) з дисфорічним типами реагування і на рівні (р<0.05) 
з романтичними та естетичними емоціями; життєва задоволеність позитивно 
корелює на рівні (р<0.05) з альтруістичними, комунікативними, практичними, 
гедонічними емоціями і на рівні (р<0.01) з ейфорічним типом реагування, а не-
гативна кореляція на рівні (р<0.05) з рефракторним і дисфорічним типами реа-
гування; задоволеність від навчання позитивно корелює на значущому рівні 
(р<0.01) з альтруістичними, комунікативними, праксичними, романтичними, 
естетичними і ліричними емоціями та з ейфорічним типом емоційного реагу-
вання, а негативно корелює на рівні (р<0.05) з дисфорічним типом реагування. 
Таким чином, отримано на значущому рівні позитивний кореляційний 
взаємозв'язок практично між усіма показниками самооцінки функціонального 
стану старшокласників та студентів і встановлені також позитивні та негативні 
кореляційні зв'язки на рівні (р<0.01; р<0.05) показників самооцінки 
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функціонального стану з показниками емоційного компоненту та типами 
емоційного реагування. При позитивній кореляції показники збільшуються або 
зменшуються, а при негативній кореляції зі збільшенням одного показника дру-
гий зменшується. За даними анкетування старшокласників та студентів 
встановлені наступні кореляційні позитивні взаємозв'язки на рівні (р<0.05) 
задоволеність від навчання з альтру істични ми, романтичними емоціями, по-
казником працездатності й на рівні (р<0.01) з праксичими емоціями. 

Отримана значуща позитивна кореляція на рівні (р<0.01) усіх показників 
емоційного компоненту між собою - альтруїстичних, комунікативних, само-
ствердження, праксичних, боротьби, гностичних, естетичних, ліричних, 
гедонічних, накопичення. Не виявлена кореляція між альтруїстичними 
емоціями і емоціями накопичення, комунікативними та емоціями боротьби. На 
рівні (р<0.05) отримані позитивні кореляційні зв'язки між альтруїстичними 
емоціями та боротьби; комунікативними та емоціями накопичення; романтич-
них емоцій з емоціями боротьби та гедонічними; ГНОСТРЇЧНИХ емоцій з емоціями 
боротьби та романтичними; емоцій накопичення з комунікативними та 
емоціями боротьби /при позитивній кореляції зі зростанням одного показника, 
інший також збільшується/. 

Також значуща позитивна кореляція встановлена на рівні (р<0.01) у 
старшокласників та студентів за емоційними типами реагування. Так з 
ейфорічним типом емоційного реагування позитивно корелюють на рівні 
(р<0.01) альтруїстичні, романтичні та естетичні емоції і негативні кореляційні 
зв'язки на рівні (р<0.01) виявлені з рефрактерним та дисфорічним типом 
емоційного реагування. При негативній кореляції при збільшенні одного показ-
ника зменшується інший показник. На рівні (р<0.05) отримана значуща пози-
тивна кореляція ейфорічного типу з комунікативними та гедонічними 
емоціями. Рефрактерний тип емоційного реагування негативно корелює на 
значущому рівні (р<0.05) з аїьтруістичними та гедонічними емоціями і на рівні 
(р<0.01) має негативну кореляцію з ейфорічним та дисфорічними типами. Та-
кож на значущому рівні (р<0.01) негативно корелює дисфорічний тип з 
ейфорічним та рефрактерним типами і на рівні (р<0.05) негативно корелює з ес-
тетичними емоціями. 

Таким чином, встановлені позитивні та негативні кореляційні 
взаємозв'язки ейфорічного, дисфорічного та рефрактерного типів емоційного 
реагування між собою та показниками емоційного компоненту 
(альтруїстичними, комунікативними, романтичними, самоствердження, прак-
сичними, ліричними, накопичення, гностичними, естетичними і гедонічними 
емоціями) на різному рівні значущості. 

Отже, дослідження індивідуальних особливостей емоційної сфери 
старшокласників та студентів дозволяють зробити висновок, що виявлена на 
значущому рівні взаємозалежність та взаємозв'язок позитивних та негативних 
емоційних показників, які можна розглядати в якості провідного компоненту в 
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навчальній діяльності та в подальшому для професійного становлення фахівця 
у професіях типу «людина-людина». 

Література: 
1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. ~~ М.: 

Наука, 1980. -335 с. 
2. Анохин. П.К. Эмоции. - Избр.труды. Философские аспекты теории 

функциональной системы. - М.: Наука, 1978, С. 311-325. 
3. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания в профессиональном 

общении. СПБ., 1999. 
4. Выготский Л.С, Сознание как проблема психологии поведения. 

Пол.собр.соч. Т. 1. М.: Педагогика. 1982 . С. 78. 
5. Додонов Б.И. Эмоции как ценность. - М.: Политиздат, 1978. - 272 с. 
6. Леонтьев А.Н. Деятельность, Сознание. Личность. - М.:Политиздат, 

1975.-304 с. 

112 



МАТЕРИАЛИ 
ЗА V МЕЖДУНАРОДНА 
НАУЧНА ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ 
НА СВЕТА - 2009» 

септември 

Том 6 
Филологични науки 

Психология и 
социология 



МАТЕРИАЛИ 
ЗА V МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ 
НА СВЕТА - 2009» 

17-25 септември 2009 

Том 6 
Филологични науки 

Психология и социология 

София 
«Бял ГРАД-БГ» 0 0 Д 

2009 



То публикува «Бял ГРАД-БГ» ООД, Република България, гр,София, 
район «Триадица», бул. «Витоша» №4, ет,5 

Материали за 5-а международна научна практична 
конференция, «Научният потенциал на света», - 2009. 
Том 6. Филологични науки. Психология и социология. 
София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - 72 стр. 

Редактор: Милко Тодоров Петков 

Мениджър: Надя Атанасова Александрова 

Технически работник: Татяна Стефанова Тодорова 

Материали за 5-а международна научна практична конференция, 
«Научният потенциал на света», 17-25 септември 2009 
на филологични науки, психология и социология. 

За ученици, работници на проучвания. 

Цена 10 BGLV 

ISBN 978-966-8736-05-6 © Колектив на автори, 2009 
© «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2009 



Матер шіт за V между нарсуди а научна практична конференция 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ФИЛОЛОГИЧНИ НАУКИ 

ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 
НА ПРОУЧВАНЕ НА ЕЗИК 

Семенко І.В. Different kinds of practice techniques for listening activities 3 
Жумагулова Б.С. Дискурсивное слово «вот» в полемике 6 
Кійко С.В. Міжмовна омонімія на фразеологічному рівні 10 
Скопкарева С Л . Структурообразующие компоненты жанра антиутопии 16 
Romana Levytsk, Onchuleiiko M X Clitics in Politic Discourse 19 
Хаджаева H.X, Социолексикография как отрасль лингвистики 21 

МЕТОДИ И ВЪЗПРИЕМАНЕ КОНТРОЛИРАТ 
НА НИВО НА ОБЛАСТ ЧУЖД ЕЗИК 

Маслюк Л.П. Новые технологии в процессе обучения 
иностранным языкам 26 

ВЪПРОСЪТ НА ДЕНЯ НА ТРАНСЛАЦИЯТА 

Іващенко О.А. Г раматичні особливості науково-технічної літератури 29 

ЕЗИК, РЕЧ, ГЛАСНА КОМУНИКАЦИЯ 

Мостовая М.Н. К вопросу о типологии пресуппозиций 
(на примере отрывка из романа Г Л расса «Бескрайнее ноле») 
Кофанов А.Е., Бесклетная О.А., Василенко J1.A. Целесообразность 
использования компьютера для перевода фразеологизмов 
с английского на украинский язык 

ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 

ФОРМИ НА РАБОТА НА ПРАКТИЧЕН В ПСИХОЛОГ РАБОТНИК 

Шегда О.В., Казарьин П.А. Психологічний театр як засіб 
психокорекції адиктивних осіб 43 

32 

40 

112 



«Научният потенциал на света - 2009» » Том 6 

ЗАДАЧИ ЗА ПСИХОЛОГИЯТА НА РАЗВИТИЕ 
ОТ ЛИЧНОСТ СА В СЪВРЕМЕННИ ИЗИСКВАНИЯ 

Санхаева А.Н., Онайбаева 3., Гартман К). Причины и профилактика 
суицида среди подростков 46 
Бажукова О.А. Самооценка как фактор саморегуляции человека 49 

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ 

Федосеева А.А. О специфике проектирования программ 
неформального образования 53 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ФИЗИОЛОГИЯ 

Дзвоник Т.П. Дослідження особливостей емоційної сфери 
старшокласників та студентів на етапі професійного становлення 57 

КВАЛИФИЦИРАНО УПРАВЛЕНИЕ 

Крупенина Н.А. Исследование феномена «интеллигенция» 
в мировой социологии 65 

69 


