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ПЕРЕДМОВА 
 

Мета посібника – навчити курсантів і студентів психологічних 
спеціальностей читати, перекладати тексти за фахом і спілкуватися в 
необхідних межах англійською мовою. Велику увагу приділено 
вивченню граматики для ефективного практичного володіння мовою. 
Тематика текстів охоплює широкий спектр питань з психології. 
Після кожного тексту для детального вивчення подано систему 
завдань і вправ, спрямованих на активне засвоєння лексичного і 
мовного матеріалу, текст для письмового перекладу, текст з 
охопленням загального змісту. Матеріал посібника поглиблює 
знання студентів із зазначеної спеціальності. Він містить завдання 
для усного та письмового перекладів, лексично-граматичні вправи, 
граматичні таблиці з коментарями та словник. 

Курс складається з 10 розділів, кожний з яких являє собою 
тематично завершене ціле. Усі розділи мають єдину структуру, що 
дозволяє здійснювати поетапне, цілеспрямоване формування мовних, 
мовленнєвих, комунікативних навичок і вмінь.  

Посібник розвиває навички спілкування і письма в межах 
психологічної тематики. 
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АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ  
ТЕРМІНІВ 

 
ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY  

OF PSYCHOLOGICAL TERMS 

 
A 
abduction, n 
ability, n 
abolish, v 
absent-minded, a 
absorb, v 
accept, v 
acceptance, n 
access, n, v 
accident, n 
accidentally, adv 
accompany, v 
accomplish, v 
accomplishment, n 
according to, prep 
accurate, a 
accused, a 
accustomed, a 
achieve, v 
achievement, n 
acknowledge, v 
acquire, v 
action, n 
activity, n 
actually, adv 
addict, v 
addiction, n 
additional, a 
adequate, a 
adipose tissue 
admiration, n 
admit, v 

 
викрадення (людей) 
здатність; вміння 
скасовувати, анулювати 
розсіяний, неуважний 
увібрати; розуміти 
приймати; допускати 
схвалення, прийняття 
доступ; підхід; мати доступ, отримати доступ 
випадок; нещасливий випадок; аварія 
випадково, ненароком, ненавмисно 
супроводжувати, іти слідом 
здійснювати, доводити до кінця 
виконання, завершення 
згідно, відповідно, залежно; на думку 
точний, правильний 
обвинувачений 
привчений 
досягати 
досягнення 
підтвердити; признати 
придбати, набувати, досягати 
дія, вчинок 
діяльність; заняття 
дійсно, фактично 
утягувати, залучати 
схильність, згубна звичка 
додатковий 
адекватний; достатній 
жирова тканина 
захоплення; предмет захоплення 
визнавати; ухвалювати (заповіт) 
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adolescent, n 
adult, n 
advance, n 
advice, n 
advocate, n, v 
affect, n, v 
affection, n 
agency, n  
agree, v  
aid, n 
alarm, n 
allege, v 
allow, v 
alter, v 
alternate, v 
although, adv 
ambitious, а 
amuse, v 
amusement, n 
analyst, n 
 
anatomy, n 
anger, n 
anxiety, n 
anxious, a 
apparent, a 
appear, v 
application, n 
applied psychology 
apply, v 
appreciate, v 
appreciation, n 
apprehend, v 
apprehension, n 
approach, n 
appropriate, a 
area, n 
argue, v 
arise, v 

підліток 
дорослий 
прямування; прогрес, досягнення 
порада 
захисник, прибічник; пропагувати; радити  
афект, стан афекту; уражати; впливати 
кохання, прихильність; хвороба 
агентство; діяльність 
згоджуватися 
поміч 
тривога, страх, розгубленість 
припускати; посилатися; стверджувати 
дозволяти 
змінювати, переробляти 
чергуватися, змінюватися 
хоча, незважаючи на те 
честолюбний; претензійний 
розважати, задовольняти 
розвага, задоволення 
аналітик; лаборант-хімік; спеціаліст з 
психоаналізу 
анатомія, анатомування 
гнів, дратування 
неспокій, стурбованість, хвилювання, тривога 
стривожений, неспокійний, стурбований 
явний, очевидний 
з’являтися; мати вигляд; виходити 
застосування, вживання 
прикладна психологія 
застосовувати, використовувати 
цінити; бути вдячним 
оцінка; вдячність; розуміння 
затримати, заарештувати 
арешт, затримання 
підхід, наступ 
відповідний; властивий 
галузь, область, сфера діяльності 
сперечатися; доводити 
з’являтися, підійматися 
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arousal, n 
arouse, v 
arrange, v 
artificial, a 
aspect, n 
assault, n 
 
assessment, n 
assign, v 
assist, v 
associate, v 
association, n 
assume, v 
attempt, n 
auditory, a 
autopsy, n 
autopsy protocol 
available, a 
average, a, v 
avoid, v 
awake, a 
aware, a 
awkward, a 
axon, n 
 
 

збудження, пробудження 
збуджувати, викликати, будити 
організувати 
штучний 
аспект, сторона; вид 
напад; словесна образа чи погроза фізичним 
насильством 
оцінювання 
закріпляти, доручати, призначати 
допомагати, сприяти 
з’єднувати, пов’язувати 
об’єднання, співробітництво 
припускати, допускати 
спроба 
слуховий 
розтин 
протокол розтину 
у наявності, доступний 
середній, рівнятися у середньому 
уникати, ухилятися 
бадьорий; пильний 
обізнаний, свідомий 
незграбний 
аксон 

В 
background, n 
 
balance, n 
base, v 
basic, a 
behave, v 
behaviour, n  
belief, n 
believe, v 
benefit, n 
bewilderment, n 
bias, n 

 
фон; передумова; біографічні дані, відомості 
про минуле особи 
баланс, рівновага 
засновувати, ґрунтувати, базувати 
базовий, основний 
поводитися 
поведінка 
віра, переконання 
вірити 
прибуток, вигода, користь 
замішання; плутанина, збентеження 
упередженість, переконання 
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biochemistry, n  
biophysics, n 
blend, v 
blind, a 
blood, n 
bodily humour 
bold,  a 
boring, a 
brain, n 
branch, n 
breakdown, n 
breathe, v 
burglary, n 
 
 

біохімія 
біофізика 
змішувати, поєднувати 
сліпий 
кров 
тілесна рідина 
відважний, хоробрий 
нудний, нецікавий 
мозок, розум  
гілка, галузь  
нервовий розлад 
дихати 
нічна крадіжка із зломом 

С 
calculate, v 
calculation, n 
calling card 
calm, a 
cancer, n 
candid, а 
capacity, n 
capital punishment 
cardinal humours 
 
care, n 
careful, a 
carry out, v 
case, n  
case history 
cause, n 
cautious, a  
cease, v 
cell, n 
cerebral, a 
challenge, n 
chaotic, a 
characteristic, n 

 
обчислювати 
обчислення 
візитна картка 
спокійний, мирний 
рак 
щирий, відвертий 
здібність 
смертна кара 
основні «соки» в організмі людини (кров, 
флегма, жовч, чорна жовч чи меланхолія) 
піклування, догляд 
дбайливий, старанний 
виконувати, здійснювати 
випадок, справа (у суді) 
історія хвороби, дані клінічного спостереження 
причина, підстава 
обережний, обачний 
припинити, перестати 
клітина; елемент; тюремна камера 
черепно-мозковий, розумовий 
виклик; тяжке випробування; проблема 
хаотичний 
характерна риса, особливість, характеристика 
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characterize, v 
charge, n 
check, n 
cheer up, v 
cheerful, a 
chemistry, n 
chiefly, adv 
chilling, a 
chronic, a 
chuckle,  n 
circumstance, n 
claim, v 
clarify, v 
clasp, v 
classify, v 
clear, a 
clinical psychology 
closely, adv 
clumsy, a 
coarse, a 
cognitive, a 
cognitive psychology 
coherence, n 
coherent, a 
coin, n, v 
 
coincidence, n 
cold, n  
collection, n 
commit, v 
compel, v 
complaint, n  
complete, a 
complex, a 
complexity, n 
compliance, n 
complimentary, a 
comply, v 
compose, v 

характеризувати, відрізняти, відображати 
піклування; звинувачення; відповідальність 
перевірка 
підбадьорити, розважити 
бадьорий, радісний 
хімія 
головним чином, особливо 
страхітний, жахливий 
хронічний 
тихий сміх, хихикання 
обставина, середа 
вимагати, пред’являти 
очищати; роз’ясняти 
обіймати; прикріплювати  
класифікувати 
прозорий; чіткий 
клінічна психологія  
тісно, ретельно, пильно 
невправний; грубий; безтактний 
нечемний, неввічливий, непоштивий 
пізнавальний, когнітивний 
когнітивна психологія 
зв'язок, зчеплення; послідовність 
зв'язаний; логічно послідовний 
монета, чеканити; вигадувати; створювати 
нові слова 
випадковий збіг обставин 
застуда, простуда 
збір, накопичення 
чинити; ввіряти, віддавати 
схиляти, примушувати 
скарга, заява 
повний; завершений 
складний 
складність 
схвалення, згода 
утішний, похвальний 
поступатися; виконувати (прохання) 
складати; писати 
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comprehensive, a 
conceal, v 
concern, v 
conclusion,  n  
condition, n  
conduct, n 
confident, a 
confirm, v 
confuse, v 
confusion, n 
conscious, a 
consciousness, n 
consider, v 
considerable, a 
considerate, a  
constantly, adv  
consumption, n 
contain, v 
contend, v 
content, v 
context, n 
contradictory, a 
contribute,  v 
contribution, n 
control, v 
conventional, a 
convict, v 
convince, v 
cope, v 
correctional, a 
cortex, n 
court transcript  
courtroom, n 
create, v 
creature, n 
credible, a 
credulous, a 
creepy, a 
crime scene  

всебічний; повний 
приховувати; затаювати; замовчувати 
турбуватися, хвилюватися 
висновок; результат; підсумок 
умова; соціальний статус 
поведінка; керування 
впевнений 
підтверджувати; підкріплювати; ухвалювати 
змішувати, сплутувати; збентежити 
збентеження, замішання 
свідомий 
свідомість 
розглядати; думати, вважати 
значний; великий 
уважний до інших, делікатний, тактовний 
постійно, безперервно 
споживання; туберкульоз, виснаження організму 
обмежувати; містити 
сперечатися, дискутувати; змагатися 
вміст; зміст; задоволення 
зміст; стан; оточення 
суперечливий  
сприяти, робити внесок 
внесок 
керувати, регулювати 
звичайний, традиційний 
засуджувати, признати винним 
переконувати 
справитися, витримати 
виправний 
кора головного мозку 
протокол судового засідання 
зал суду 
породжувати, створювати 
створіння, жива істота 
надійний, довірливий 
легковірний, довірливий 
що викликає жах 
місце скоєння злочину 
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criminal, a 
criminal conduct  
criminal investigation  
criminal law  
criminal profiling  
criminal psychology  
criminal record 
cross check 
сue, n 
curl, v 
cycle, n 
 
 
D 
damage, n 
dangerous, a 
data, n 
day dream 
deaf, a  
deal, v 
deceased, a 
decision, n 
defender, n 
defendant, n  
define, v 
definition, n  
degree, n 
deliberately, adv 
demonstration, n 
depend, v 
dependable, a 
depict, v 
deprivation, n 
deprive, v 
depth, n 
design, v 
desire, v 
detect, v 
determine, v 

кримінальний, злочинний 
злочинна поведінка 
кримінальне розслідування 
карне право 
кримінальний аналіз 
кримінальна психологія 
кримінальне минуле (особи), список судимостей 
перехресне опитування, перехресний допит 
ключовий подразник, ключова ознака, ключ 
підгинати; витися; кривити 
цикл, період 
 
 
 
шкода, втрата, збиток  
небезпечний 
дані, відомості 
мрія, марення 
глухий 
поводитися; мати справу; вести справу  
покійний 
рішення 
захисник 
відповідач, підсудний 
визначати; описати; характеризувати 
визначення, формулювання 
ступінь; міра; градус; звання (науковий ступінь) 
свідомо, обдумано; навмисне 
показ, демонстрація; довід, доказ; проявлення 
залежати; покладатися, розраховувати 
надійний 
описувати 
депривація; позбавлення; втрата 
позбавляти 
глибина 
призначати; задумувати; проектувати 
бажати; просити, вимагати 
розслідувати, розкривати, знаходити 
визначати; вирішувати 
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detrimental, a 
develop, v 
developmental 
psychology 
devise,  
devoted, a 
differ, v 
difference,  
dignity, n 
direct, v 
direction, n 
disappear, v 
disappoint, v 
discovery, n 
disease, n 
disguise, v 
dishonorable, a 
disillusion, n 
disorder, n  
distinct, a 
distort, v 
disturb, v  
diverse,  a 
division, n 
dogmatic, a 
domain, n 
doubt, v 
dowdy, a 
draw, v 
 
draw а conclusion  
dream, v 
drive, n, v 
 
drug, n 
dry, a 
 
 
 

збитковий, шкідливий 
розвивати; виявляти 
 
психологія розвитку, вікова психологія 
придумувати, вигадувати, винаходити 
відданий; прихильний; приречений 
відрізнятися; розходитися, сперечатися 
різниця, відмінність; незгода, суперечка  
почуття власної гідності, поважність; звання 
спрямовувати, скеровувати 
напрямок, керування, вказівка, інструкція 
зникнути, пропасти 
розчарувати, обманути 
відкриття; розвиток 
хвороба 
маскувати; спотворювати 
безчесний, ганебний; підлий, низький 
руйнування мрії, розчарування, втрата ілюзій 
розлад, порушення  
ясний, виразний, чіткий 
перекручувати, спотворювати, скривляти 
турбувати, тривожити 
різноманітний 
поділ, розподіл; частина, розділ; розбіжність 
догматичний; диктаторський, категоричний 
володіння; галузь, сфера; область 
сумніватися, вагатися 
старомодний, неелегантний (про сукню) 
тягти; добувати; спрямовувати; креслити; 
наближатися 
робити висновок 
бачити сни, мріяти 
вести; спрямовувати; спонукати; велика 
енергія; сила; стимул; спонукання 
ліки, медикамент, наркотик 
сухий; нудний 
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Е 
easy-going, a 
EEG  
(electroencephalogram)  
effort, n 
emotion, n 
empathize, v.   
emphasize, v 
 
employ, v 
encouragement, n 
encyclopedic, a 
engage, v 
enjoy, v 
enough,  adv  
entirely, adv 
envious, a 
environment, n 
epistemology, n 
essential, a 
establish, v 
estimate, v  
ethology, n 
evaluate, v 
evaluation, n 
evasive, a 
eventually, adv 
evidence, n 
evil, a 
exaggerate, v 
examination, n 
examine, v 
excessive, a 
excited, a 
exhibit, v 
exist, v  
expect, v 
experiencе, v 
experiment, n, v 
 

 
легкий, добродушно-веселий; безтурботний 
 
eлектроенцефалограма 
зусилля, напруга 
збудження; почуття, емоція  
співчувати, співпереживати 
робити наголос, підкреслювати, надавати 
особливого значення 
використовувати, застосовувати 
підтримка, заохочення 
енциклопедичний 
утягувати, залучати, займатися 
зазнавати втіхи, мати задоволення 
достатньо 
цілком, зовсім 
заздрісний 
оточення, середовище 
гносеологія, теорія пізнання 
суттєвий, важливий 
установити, заснувати 
оцінювати; вважати, визнавати 
етологія (наука про поведінку тварин та людей) 
оцінювати 
оцінка; оцінювання 
ухильний 
наприкінці, врешті-решт 
докази, свідчення 
злий, лихий; шкідливий 
перебільшувати 
огляд; опитування, допит 
досліджувати, оглядати, вивчати 
надмірний 
збуджений, схвильований  
показувати, виставляти 
існувати, жити, з’являтися 
очікувати; сподіватися 
відчувати, переживати 
дослід, експеримент, робити дослід, 
експериментувати 
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experimental method 
experimental 
psychology 
experimentation, n 
explore, v 
express, v 
extent, n 
external, a 
extraordinary, n 
extreme, a 
extremely, adv 
extrovert, n 
eyelid, n 

експериментальний метод 
 
експериментальна психологія 
експериментування 
досліджувати, розглядати, пробувати 
виражати, висловлювати 
простір; міра; ступінь 
зовнішній 
незвичайний, екстраординарний; дивовижний 
крайній; надзвичайний; екстремальний 
украй, дуже 
екстраверт 
повіка 

 
 
F 
faculty, n 
fade, v 
fail, v 
fairly, adv 
fairy tale, n 
faithful, a 
faked, a 
familiar, a 
 
fanciful, a 
fascination, n 
favorable,  a 
fear, n 
feasible, a 
feat, n 
feature, n 
feedback, n 
feeling, n 
feign, v 
female, а, n 
fibre, n 
field, n 
fingerprint, n 
fingertip, n 

 
 
 
обдарованість, талант, здібність; факультет 
блякнути; вицвітати; в'янути; забуватися 
зазнати поразки, не виконати 
чесно, справедливо; досить, цілком 
казка, неправда, обман 
вірний, відданий 
підроблений, фальшивий 
добре обізнаний, поінформований; близький, 
дружній; безцеремонний 
примхливий, капризний; фантастичний 
чарівність, привабливість 
сприятливий 
побоювання, страх, боязнь 
можливий, ймовірний, реальний 
подвиг; майстерність; спритність 
особливість, характерна риса, властивість 
порада, критика 
відчуття, емоція, погляд; враження 
прикидатися, вигадувати, підробляти 
жіночий, жінка 
волокно; характер 
галузь, сфера, поле діяльності 
відбиток пальця 
кінчик пальця 
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flexible, a 
flush, v 
fold one's arms  
follow, v 
forceful, a 
forensic, a 
forensic 
psychology  
foretell, v 
frank, a 
fresh, a 
frighten, v 
fulfill, v 
function, v 
furiously, adv 
fuss, v 
 
 

гнучкий; поступливий, податливий 
червоніти, збуджувати, сповнювати 
схрестити руки на грудях 
стежити; займатися; логічно виходити 
сильний, дійовий, переконливий 
судовий 
 
судова психологія 
передбачувати, прогнозувати 
щирий, відвертий, відкритий 
свіжий, новий; недосвідчений; самовпевнений 
залякати 
виконувати; задовольняти; завершувати 
функціонувати, діяти 
несамовито 
метушитися, хвилюватися через дрібниці 

Н 
habit, n 
hallucinate, v 
handle, v 
hard, a 
harmful, a  
hate, v 
haunt, v 
 
heal, v 
health, n 
hearsay, n 
 
heart attack 
heartbeat, n 
heavy, a 
heredity, n 
hesitate, v 
hierarchical, a 
hint, v 
homicide, n  

 
звичка; властивість 
галюцинувати, викликати галюцинацію 
керувати; трактувати; мати справу  
твердий; суворий; старанний; скупий 
шкідливий; пагубний; нищівний 
ненавидіти 
часто відвідувати (якесь місце); з'являтися (про 
привиди); переслідувати (про думку, страх) 
виліковувати, загоювати, заспокоювати 
здоров’я 
показання з чужих слів, свідчення, засновані 
на чутках 
серцевий напад 
биття серця; пульсація 
тяжкий; сумний; нудний 
спадковість 
вагатися; затинатися 
ієрархічний 
натякати 
вбивство, позбавлення життя 
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honour, n 
hope, v 
hormone, n 
however, pron 
human, a 
human being   
humanistic, a 
humanitarian, n 
humanities  
hurt, v 
hypnosis, n 
hypnotic, a 
hypothesize, v 
 
 

честь; благородство; повага 
надіятися, сподіватися 
гормон 
проте, однак; незважаючи на це (те) 
людський 
людина 
гуманістичний 
гуманіст; філантроп 
гуманітарні науки 
завдавати шкоди, ранити 
гіпноз 
гіпнотичний 
гіпнотизувати 
 
 

I 
idea, n 
identify, v 
illness, n 
illusion, n 
imaginative, a 
impact, n 
impartial, a 
impatient, a 
implication, n 
impression, n 
impulsive, a 
in favour of  
in order to   
inborn, a 
include, v 
inconspicuous, a 
increase, v 
incredibly, adv 
indecisive, a 
indicate, v  
indigestion, n 
indignation, n 
individual, n 

 
ідея; поняття; уявлення; думка 
ототожнювати; розпізнавати; встановлювати 
захворювання 
ілюзія; обман почуттів; міраж 
наділений багатою уявою; образний 
сила дії; значний вплив 
неупереджений; справедливий 
нетерплячий, дратівливий, неспокійний 
вплутування; причетність; підтекст 
враження; уявлення; поняття 
імпульсивний; спонукальний 
на користь 
для того, щоб 
природжений, природний 
містити; включати; приєднувати 
непримітний, непоказний 
збільшувати, зростати; підсилювати 
неймовірний, неправдоподібний 
нерішучий, непевний 
визначати 
нетравлення шлунка, розлад травлення 
обурення 
індивід 
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induce, v 
industrious, а  
infancy, n 
infant, n 
infantile, a 
inflict, v 
influence n 
inheritance, n 
inner, a 
innocent, a 
inoculation, n 
inquiry, n 
insane, a 
insanity, n 
insight, n 
insomnia, n 
inspiration, n 
instant, a 
insurance, n 
intelligent, a 
intelligence, n 
intensity, n 
intention, n 
intently, adv 
internal, a 
interpret, v 
interpretation, n 
interview, v 
introspection, n 
introvert, n 
introversion, n 
intuitive, a 
invent, v 
investigation, n 
involve, v 
irritate, v 
isolate, v 
issue, n 
 

викликати; примушувати; схиляти 
працелюбний, старанний 
раннє дитинство 
дитина, немовля 
дитячий, інфантильний 
наносити; завдавати; чинити 
вплив; діяння 
спадковість; спадщина 
внутрішній 
невинний 
щеплення 
запит; розслідування, наведення довідок 
психічно хворий, божевільний 
божевілля, безумство 
прозорливість; інтуїція; розуміння 
безсоння, безсонниця 
натхнення; захват; піднесення 
моментальний 
страхування 
розумний, кмітливий 
розум, інтелект 
інтенсивність; сила, енергія  
намір, прагнення 
пильно, уважно 
внутрішній; душевний; потаємний 
тлумачити, пояснювати, розуміти 
тлумачення, інтерпретація 
опитувати, проводити бесіду 
метод інтроспекції, самоспостереження 
інтроверт 
інтроверсія 
інтуїтивний 
винаходити, вигадувати 
розслідування, дослідження 
включати, залучати, зачіпати 
дратувати, обурювати, сердити 
відокремити, ізолювати 
проблема; питання спору; вихід 
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J 
jealous, a 
judge, n 
judgement, n 
jurisdiction, n  
jury, n  
justice, n 
 
 
K 
kind, a, n 
 
kinesthesis, n 
know-how, n  
knowledge, n 
 
 

 
ревнивий, заздрісний 
суддя 
судження, судове рішення 
сфера повноважень, юрисдикція 
присяжні, суд присяжних 
справедливість; юстиція; правосуддя 
 
 
 
добрий, ласкавий; рід, сорт; характерна 
особливість, якість 
кінестезія  
вміння, досвід; секрети виробництва; ноу-хау 
знання, ерудиція 
 

L 
laborious, a 
lack, n 
lateral, a 
laudable, a 
laugh, n, v 
law, n 
 
lead, v 
learn, v 
learning, n 
legal, a 
lenient, a 
level, n 
liable, a 
lie, n, v 
lifestyle, n  
lively, a 
locate, v 
location, n  
long-term memory 
loss, n 

 
важкий, стомливий; працьовитий; старанний 
відсутність, брак, недостача 
бічний; горизонтальний; побічний; другорядний 
похвальний 
сміх, сміятися 
закон; право; юрисдикція; суд, судовий 
процес; поліція, поліцейський  
вести, очолювати, спрямовувати 
вчитися; навчитися; дізнатися 
вчення; навчання; вченість, знання; ерудиція 
юридичний; правовий; законний 
поблажливий; м'який; терпимий, толерантний 
рівень; ступінь 
відповідальний; зобов'язаний; можливий 
брехня, обман; говорити неправду, обманювати 
стиль життя 
живий; веселий; сильний; яскравий 
визначати місцезнаходження; розміщувати  

місцевість; розміщення 
довгострокова пам'ять 
втрата; шкода, збиток 
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loud, a 
loyal, a  
lying, n 
 
 
M 
maintain, v 
male, n, а 
malinger, v 
manifest, v 
manifestation, n 
mankind, n 
manner, n 
marital status  
master, v 
mean v,а 
 
meaning, n 
measure, n, v 
measurement, n 
medicine, n  
mental, a 
mental illness 
mentally ill 
mere, a 
metabolic, a 
metaphysical, a 
military backgrounds  
mind, n 
minor a, n 
misinformation, n 
mislead, v 
mitigate, v 
mode, n 
moderate, a 
modest, a 
modify, v 
modus operandi  
mood 

гучний, звучний, різкий  
вірний, відданий; лояльний 
неправда, обман 
 
 
 
підтримувати; зберігати; утримувати  
чоловік; чоловічий 
удавати хворого, симулювати 
ясно показувати; виявляти  
вияв, виявлення; прояв 
людство 
спосіб, метод 
сімейний стан 
опановувати, оволодівати, керувати 
означати, гадати, мати на увазі; поганий; 
низький, підлий, скупий, соромливий 
значення 
міра, міряти, визначати (характер тощо)  
вимірювання; вимір, розмір 
медицина; ліки 
розумовий; психічний 
психічний розлад 
психічно хворий 
простий; сущий, справжній; явний 
що стосується обміну речовин 
метафізичний; абстрактний 
відомості про службу в армії 
розум; інтелект; думка; погляд; пам'ять 
незначний; неповнолітня особа 
дезінформація 
вводити в оману; завести на хибний шлях 
пом’якшувати; зменшувати 
метод; спосіб; манера 
помірний; стриманий; середній 
скромний; соромливий; обмежений 
змінювати; коригувати, підправляти  
спосіб дії 
настрій 
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motivation, n  
motive, n, а 
mugging, n 
murder, n 
muscle, n 
muster, v 
mutilation, n  
myth, n 
 
 
N 
nasal, a 
natural, a 
observation method 
natural sciences  
nature, n 
neglect, v 
negligence, n  
nerve, n 
nervous, a 
nervous system 
neural, a 
neuron, n 
newborn, a 
nightmare, n 
noise, n 
notable, a 
notice, v 
 
 

мотивація 
мотив; привід; спонука; рушійний 
хуліганство; груповий напад 
умисне вбивство 
мускул; м'яз; сила 
збирати; перевіряти 
розчленування 
міф; вимисел, вигадка 
 
 
 
носовий 
природний, натуральний; справжній 
метод природного спостереження 
природні науки 
природа, характер 
зневажати, нехтувати  
недбалість, халатність 
нерв 
нервовий; неспокійний; тривожний 
нервова система 
нервовий; що стосується нервової системи 
нейрон, нервова клітина 
новонароджений; відроджений 
кошмар, страхіття 
шум; гомін, гамір, галас 
видатний; визначний 
помічати; згадувати; попереджати  
 

О 
oath, n 
object, n 
obsequious, a 
observation, n 
obsession, n 
obtain, v 
occasional, a 
occasionalism, n 

 
присяга, клятва 
предмет, річ; об'єкт (вивчення тощо)  
запобігливий, улесливий 
спостереження 
нав'язлива ідея; одержимість; мана 
одержувати, здобувати 
випадковий, рідкісний 
оказіоналізм 
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occupation, n  
occur, v 
occurrence, n 
odd, a 
 
odor, n 
offender, n 
omnipotence, n 
on the one hand 
on the other (hand) 
oppose, v 
 
opposite, a 
origin, n 
originality, n 
otherwise, adv 
outside, a 
outstanding, a 
overall, a 
overlap, v 
overwhelming, a 
own, a 
oxygen, n 
 
 

професія, вид діяльності 
відбуватися, траплятися, здійснюватися 
випадок, подія, пригода; поширення 
чудний, дивний; непарний (про число); 
зайвий; незайнятий; випадковий 
запах; пахощі, аромат  
злочинець 
всемогутність 
з одного боку  
з іншого боку 
протиставляти, опиратися, перешкоджати, 
бути в опозиції, виступати проти 
протилежний; зворотний 
походження, джерело, початок 
справжність; оригінальність; новизна 
інакше, по-іншому, іншим способом 
зовнішній; сторонній, що знаходиться зовні 
видатний, знаменитий  
повний, загальний; всеосяжний 
частково співпадати, перекривати 
приголомшливий; величезний; переважний 
свій, власний 
кисень 

Р 
pain, n 
painstaking, а  
pale, v 
particularly, adv 
passionate, a 
patience, n 
pattern, n 
penetrate, v 
perceive, v 
perception, n 
performance, n 
permanent, а 
permit, v 

 
біль, страждання 
старанний, добросовісний, ретельний 
бліднути  
особливо, детально, зокрема 
пристрасний, палкий 
терпіння; наполегливість 
зразок; модель; система, структура; характер 
проникати всередину; пронизувати 
відчути; збагнути; усвідомити 
сприйняття, відчуття, розуміння 
виконання, здійснення 
постійний; остаточний 
дозволяти 
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perpetrator, n 
persistent, a 
personality, n 
perspiration, n 
persuade, v 
pertinent, a 
phenomenon, n 
physician, n 
pill, n 
placid, a 
please, v 
 
pleased, a  
pleasure, n 
point, n 
poison, n 
police agency   
police report  
police station  
polite, a 
polygraph, n 
possessive, a 
precise, a 
predict, v 
predominance, n 
preference, n 
preserve, v 
pressure, n 
prevail, v 
pride, n 
private, a 
privy, a 
procedure, n 
 
process, n 
produce, v 
profile, n 
profit, v 
proof, n 

порушник, злочинець 
наполегливий, стійкий 
особистість, особа 
піт, потіння 
умовляти, переконувати  
доречний, слушний, підхожий, придатний  
явище, рідкісне явище, феномен 
лікар 
пігулка 
спокійний; мирний; безтурботний 
подобатися; отримувати задоволення; робити 
приємне; хотіти, бажати 
задоволений 
задоволення; розвага; воля; бажання 
момент; питання; справа; суть, головне; зміст  
отрута 
правоохоронний орган 
поліцейський звіт 
поліцейський відділок 
ввічливий, чемний, люб'язний 
детектор неправди 
власницький; присвійний 
точний, чіткий, ясний 
передбачити, пророчити, прогнозувати 
переважання, перевага, панування 
перевага; віддання переваги 
берегти, охороняти, оберігати 
тиск 
переважати; панувати; превалювати 
гордість; почуття власної гідності 
приватний, особистий 
таємний; конфіденційний; прихований 
спосіб дії; методика проведення (досліду, 
аналізу) 
процес; рух; течія; спосіб 
виробляти; представляти; викликати 
профіль, аналіз 
давати користь, користуватися 
доказ; доведення 
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properly, adv 
prophetic, a 
prosecutor, n 
prove, v 
provide, v 
provoke, v 
prudent, a 
psychiatrist, n  
psychic a 
psychoanalysis, n 
psychological, a  
psychological 
profiling 
psychologist, n 
psychology, n 
puberty, n 
public, a 
punishment, n 
purpose,  n 
pursue, v 
puzzle, n, v 
 
 

належним чином, суттєво 
пророчий 
обвинувач 
доводити; випробовувати; виявлятися 
забезпечувати, постачати, давати 
викликати; збуджувати; провокувати  
розсудливий, передбачливий 
психіатр 
психічний 
психоаналіз 
психологічний, психічний 
 
психологічний аналіз 
психолог 
психологія 
статева зрілість 
громадський; державний; народний 
кара, покарання 
мета; результат; наслідок 
переслідувати; розглядати; займатися 
загадка, головоломка, спантеличувати, 
завдавати клопоту 

Q 
qualified, a 
quality, n 
qualm, n 
quantitative, a 
queer, a 
questionnaire, n 
quiet, a 
quiz, n 

 
 

 
компетентний; підхожий, придатний  
якість; властивість 
напад легкодухості (розгубленості)  
кількісний 
дивний; підозрілий 
запитальник, анкета 
тихий, спокійний 
перевірні запитання; опитування 

R 
rape, n 
rapidly, adv 
reach, v 
realize, v 

 
зґвалтування 
швидко 
досягати 
уявляти собі; здійснювати; реалізувати 
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reasonable, a 
reassurance, n 
recall, v 
receipt, n 
recognition, n 
recognize,v  
record, n 
recover, v 
reduce, v 
refer, v 
refuse, v 
regard, v 
relate, v 
relationship, n 
release, v 
 
relevant, a 
reliable, a 
REM  
(Rapid Eye Movement) 
remain, v 
remarkably, adv 
represent, v 
reproach, n 
request, n 
require, v 
requirement, n  
research, n 
 
resemble, v 
reserved, a 
resilient, a 
resolve, v 
respect, n, v 
respond, v 
response, n 
restrict, v 
reverse, a 
revert, v 

розсудливий, розважливий; поміркований 
запевнення; заспокоєння 
згадувати; повертати; скасовувати  
отримання; засіб для лікування 
усвідомлення; розуміння; представлення 
впізнавати; представляти 
запис; біографія; список судимостей 
видужувати, оклигувати (from) 
скорочувати; ослабляти; знижувати 
відносити; направляти; передавати 
відмовляти, відкидати, заперечувати 
розглядати; вважати  
мати відношення, зв’язуватися 
зв'язок; взаємини, стосунки 
визволити; відпустити; публікувати; 
відмовлятися 
важливий, суттєвий 
надійний, вірний 
швидкий сон 
 
залишатися 
дивовижно, незвичайно 
представляти; означати; поясняти 
дорікати; закидати; сварити; докоряти 
прохання; вимога 
вимагати; наказувати; потребувати 
вимагання, необхідна вимога 
наукове дослідження; вивчення; 
дослідницька робота 
походити, бути схожим 
потайний; стриманий; відлюдний 
життєрадісний, безжурний 
вирішувати, приймати рішення, розв'язувати  
повага, поважати 
відповідати; відгукуватися, реагувати 
відгук, відповідна реакція 
обмежувати 
зворотний; перевернутий; протилежний 
повертатися (до попереднього стану, думок)  
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ridiculous, a 
rob, v 

сміховинний, безглуздий, смішний 
грабувати із застосуванням сили 

 
S 
safe, a 
sanity, n 
satisfy, v 
scathing, a 
scent, n 
scholar, n 
science, n 
scientific, a 
scientifically, adv  
scientist, n 
search, v 
secretive, a 
security, n 
seek, v 
select, v 
self- actualization, n 
self-confidence, n 
self-esteem, n 
sensation, n 
sense, n 
sensible, a 
sensitive, a 
sensuous, a 
sentence, v 
service, n 
set, n  
setting, n 
severe, a 
sex, n 
shell, v 
shift, n 
short-term memory 
show, v 
shy, a 
sight, n 

 
 
непошкоджений; цілий; безпечний; обережний 
здоровий глузд; розсудливість 
задовольняти; відповідати (вимогам)  
їдкий, злий; жорстокий; нещадний 
запах; чуття; нюх  
вчений; філолог-класик; стипендіат 
наука 
науковий 
з наукової точки зору 
вчений 
шукати; ретельно вивчати; аналізувати 
таємничий, потайний, прихований 
безпека, надійність, охорона, захист 
розшукувати; добиватися 
вибирати, відбирати, добирати 
самоактуалізація, самореалізація 
самовпевненість 
самоповага, почуття власної гідності 
відчуття; почуття 
почуття; відчуття; чуття 
розсудливий, свідомий; практичний 
чутливий, вразливий, сенсорний 
чуттєвий; естетичний 
винести вирок 
служба; заняття; обслуговування 
набір 
оточення 
суворий; строгий; сильний; старанний 
стать; статеві зносини 
обстрілювати артилерійським вогнем 
переміщувати; змінювати 
короткострокова пам'ять 
показувати, виявляти, демонструвати 
боязкий, соромливий; обережний, нерішучий 
зір; погляд 
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signature, n 
significance, n 
significant, a 
similar, a 
simulation, n 
simultaneous, a 
sincere, a 
single, a 
sinister, a 
size, n 
skill, n 
skin, n 
smell, n 
smile, n,v 
smooth, a 
sniff, v 
sociable, a 
social, a 
social psychology 
solely, adv 
solid, a 
solitude, n 
solve, v 
sophisticated, a 
soul, n 
sound, n 
source, n 
specify, v 
speculate, v 
speculation, n 
spinal cord  
spirit, n 
spouse, n 
spur, n 
stable, a 
stage, n 
stare, v 
state, n 
stimulus, n 

підпис; характерна ознака 
значення; важливість 
значний; важливий; багатозначний 
подібний 
симуляція; прикидання, моделювання 
одночасний 
щирий, справжній, істинний 
єдиний; самотній; нехитрий; щирий 
злий, поганий 
розмір; величина; об’єм 
уміння, навик, майстерність 
шкіра; шкура 
запах, нюх 
усмішка; прихильність; посміхатися  
гладкий; спокійний; рівний 
нюхати, чути; вдихати (втягувати) носом 
товариський, комунікабельний 
суспільний; громадський; соціальний 
соціальна психологія 
тільки, лише 
надійний, обґрунтований 
самітність; відлюдне місце 
вирішувати; виявляти; віддавати 
досвідчений 
душа, втілення 
здоровий; правильний; розсудливий; логічний  
джерело, початок, походження 
точно визначати; вказувати  
роздумувати; гадати; допускати 
роздумування 
спинний мозок 
дух, душа 
подружжя (чоловік або дружина) 
поштовх, стимул, поспіх 
стійкий; твердий; непохитний; постійний 
фаза, стадія, період, етап 
пильно дивитися; витріщати очі 
стан; структура, форма; положення  
стимул, вплив; збудник, подразник 
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stomach, n 
striking, a 
stroke, n 
stubborn, a 
study, n 
suave, a 
subconscious, a 
subject n, v 
subject-matter, n 
subsequent, a 
substance, n 
substantial, a 
substitute, n 
subtle, a 
subtract, v 
succeed, v 
success, n 
successful, a 
suffer, v 
sufficient, a 
sufficiently, adv  
suffocation, n 
suggest, v  
suggestion, n 
suicide, n 
superstition, n 
supply, v 
support, v 
surgeon, n  
surprise, v 
survey, n 
survey method 
survive, v 
suspect, n  
suspicious, a 
sustained, a 
 
 
 

живіт, шлунок 
дивовижний, вражаючий, разючий 
удар, параліч 
упертий, непохитний 
учення, наука, навчання 
ввічливий, поштивий, чемний 
підсвідомий 
тема; предмет; підлеглий; піддавати, підкоряти  
зміст; тема; предмет обговорення 
подальший, наступний 
матерія, субстанція 
реальний; матеріальний; істотний; важливий 
замінник; сурогат 
тонкий, ніжний; витончений; підступний 
віднімати 
мати успіх; висунутися 
успіх; досягнення 
успішний; вдалий 
страждати; випробовувати 
достатній; обґрунтований 
достатньо, в повній мірі 
задушення; ядуха 
пропонувати; натякати; припускати 
порада; пропозиція; натяк; вказівка; навівання 
самогубство 
марновірство, забобон 
постачати; заповнювати; замінювати 
підтримувати; забезпечувати 
хірург 
дивувати, вражати 
огляд, обслідування 
метод обслідування 
вижити, витримати 
підозрюваний 
підозрілий 
тривалий, безперервний 
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T 
task, n 
taste, n 
technique, n  
teenager, n  
tend, v 
tendency, n 
tense, a, v 
term, n 
testify, v 
testimony, n 
theft, n 
theory, n 
therefore, adv 
thief, n 
thing, n 
thinking n.  
thorough, a 
thought, n 
threat, n  
timid, a 
tissue, n 
tolerant, а 
torment, n 
touch, n 
touching, a 
trace, v 
traffic, n 
transmit, v 
trauma, n 
treacherously, a 
treat, v 
 
treatment, n 
trial, n  
 
trouble, v 
true, a 
trunk, n 

 
завдання; задача; урок 
смак 
технічний прийом, метод 
підліток 
мати тенденцію; схилятися 
прагнення; схильність, тенденція 
напружений; збуджений; натягувати(ся)  
термін; семестр; строк 
свідчити 
показання, свідчення 
крадіжка 
теорія; необґрунтоване припущення; принципи 
тому, отже 
злодій 
річ; предмет; справа; якість, властивість 
мислення 
досконалий; старанний; закінчений 
думка; мислення; роздум, міркування; намір 
погроза 
полохливий, боязкий; соромливий 
тканина 
терпимий, толерантний 
мука, катування, мордування 
дотик; обіймання 
зворушливий 
слідкувати, знаходити, накреслити 
рух; транспорт; торгівля 
передавати, відсилати, проводити 
травма 
віроломний, зрадницький, ненадійний 
поводитися; обходитися; розглядати; 
домовлятися 
лікування; ставлення; поводження 
судовий процес, судовий розгляд, слухання 
справи 
турбувати(ся), хвилювати(ся); непокоїти 
правильний, істинний, справжній, щирий 
тулуб 
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trust, n 
 
 
U 
ultimately, a 
unconscious, a 
underlie, v 
undermine, v 
undertake, v  
unforgiving, a 
unfortunately, adv 
unimpeachable, a 
unique, a  
universal, a 
universe, n 
unobtrusive, a 
upset, a 
upside-down, adv 
urge, v 
utmost, a 
 
 
V 
vain, а 
validity, n 
value, n 
vandalism, n  
various, a 
vary, v 
vehicle, n 
venturesome, a 
verbally, adv 
vestibular, a 
vice versa 
victim, n  
view, n 
vigorously, a 
violate, v 
violent, a 

довіра, надія, зобов’язання  
 
 
 
зрештою, кінець кінцем 
несвідомий; мимовільний; ненавмисний 
лежати (бути) в основі (чогось) 
спростовувати, підривати 
здійснювати, розпочинати 

невблаганний, суровий 
на жаль 
бездоганний, досконалий 
унікальний, єдиний 
загальний; всесвітній; універсальний 
світ, всесвіт; космос; людство 
скромний; ненав'язливий; ненабридливий 
засмучений 
догори дном (ногами); шкереберть, перевертом 
примушувати; підганяти; спонукати 
найвіддаленіший; крайній; величезний 
 
 
 
марнолюбний, самовпевнений 
дійсність; законність; вагомість; обґрунтованість 
цінність; значення 
вандалізм 
різний, різноманітний 
змінюватися, відрізнятися 
транспортний засіб 
азартний, сміливий 
усно, словесно; буквально, дослівно 
вестибулярний 
навпаки 
жертва 
вид; погляд; думка, точка зору 
сильний; енергійний 
порушувати, ламати (закон, дисципліну) 
сильний; пристрасний, палкий; насильницький 
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vision, n 
visual, a 
vivid, a 
volatile, а 
 
 
W 
wakeful, а 
warn, v 
weight, n 
wicked, a 
willing, а 
wisdom, n 
wise, a 
witness, n 
worry, v 
worth, a 
wound, n 
wrong a 
 
 
Y 
yield, v 

 
 

зір, видіння 
зоровий; видимий; наочний 
яскравий; жвавий; палкий 
непостійний, мінливий 
 
 
 
невсипущий; безсонний; пильний  
попереджати; застерігати 
вага 
злий, недобрий; негарний; аморальний 
охочий; добровільний; старанний 
мудрість 
мудрий; розсудливий 
свідок, доказ, свідчення 
хвилювати(ся), турбувати(ся); мучити(ся) 
вартий; гідний, достойний 
рана; образа; кривда; шкода, збиток 
неправильний, помилковий, хибний  
 
 
 
поступатися, погоджуватися  
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ТАБЛИЦЯ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ 
 

Infinitive  Past 
simple 

Past 
Participle 

Present 
Participle 

Значення 

Be  was, were  been  being  бути  
bear  bore  born  bearing  народжуватись  
become  became  become  becoming  ставати  
begin  began  begun  beginning  починати(ся)  

blow  blew  blown  blowing  дути  
break  broke  broken  breaking  ламати(ся)  
bring  brought  brought  bringing  приносити  
build  built  built  building  будувати  
burn  burnt  burnt  burning  горіти, палити  
buy  bought  bought  buying  купувати  
catch  caught  caught  catching  ловити, схопити  
choose  chose  chosen  choosing  вибирати, 

добирати  
come  came  come  coming  приходити  
cost  cost  cost  costing  коштувати  
cut  cut  cut  cutting  різати  
dig  dug  dug  digging  рити, копати  

do  did  done  doing  робити  
draw  drew  drawn  drawing  тягти, малювати  
dream  dreamt  dreamt  dreaming  мріяти 
drink  drank  drunk  drinking  пити  

drive  drove  driven  driving  вести, гнати  
eat  ate  eaten  eating  їсти 
fall  fell  fallen  falling  падати  
feed  fed  fed  feeding  годувати  
feel  felt  felt  feeling  почуватися  
fight  fought  fought  fighting  боротися, битися  

find  found  found  finding  знаходити  
fly  flew  flown  flying  літати  
forget  forgot  forgotten  forgetting  забувати  

get  got  got  getting  одержувати 

give  gave  given  getting  давати  
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go  went  gone  going  іти, ходити  
grow  grew  grown  growing  рости, ставати  

Infinitive  Past 
simple 

Past 
Participle 

Present 
Participle 

Значення 

have  had  had  having  мати  

hear  heard  heard  hearing  чути  
hide  hid  hidden  hiding  ховати  
hold  held  held  holding  тримати  
keep  kept  kept  keeping  тримати, 

зберігати  
know  knew  known  knowing  знати  
lead  led  led  leading  вести  

learn  learnt  learnt  earning  вчити(ся)  
leave  left  left  leaving  залишати  
lend  lent  lent  lending  позичати  

let  let  let  letting  дозволяти 

light  lit  lit  lighting  запалювати  

lose  lost  lost  losing  губити, втрачати  
make  made  made  making  робити  
mean  meant  meant  meaning  значити  
meet  met  met  meeting  зустрічати  
put  put  put  putting  класти  

read  read  read  reading  читати  
ride  rode  ridden  riding  їздити  
rise  rose  risen  rising  підніматися  

run  ran  run  running  бігти  
say  said  said  saying  сказати  
see  saw  seen  seeing  бачити  
sell  sold  sold  selling  продавати  
send  sent  sent  sending  посилати  
set  set  set  setting  поміщати 

shake  shook  shaken  shaking  трясти  
shine  shone  shone  shining  сяяти, блищати  
shoot  shot  shot  shooting  стріляти  
shut  shut  shut  shutting  закривати, 

зачиняти 
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sing  sang  sung  singing  співати  
sit  sat  sat  sitting  сидіти  

sleep  slept  slept  sleeping  спати  
smell  smelt  smelt  smelling  нюхати, пахнути  
speak  spoke  spoken  speaking  розмовляти  

Infinitive  Past 
simple 

Past 
Participle 

Present 
Participle 

Значення 

spoil  spoilt  spoilt  spoiling  псувати  
spread  spread  spread  spreading  поширювати  
spring  sprang  sprung  springing  стрибати  

stand  stood  stood  standing  стояти  
steal  stole  stolen  stealing  красти  
strike  struck  struck  striking  ударяти, бити  
swim  swam  swum  swimming  плавати  
take  took  taken  taking  брати  
teach  taught  taught  teaching  учити, навчати  
tell  told  told  telling  сказати  
think  thought  thought  thinking  думати  
throw  threw  thrown  throwing  кидати  
understand  understood understood  understanding  розуміти  
wear  wore  worn  wearing  носити, 

зношувати  
win  won  won  winning  вигравати  
write  wrote  written  writing  писати  

 

 34 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Асмолов А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М. : 
МГУ, 1990. – 367 с.  

2. Брушлинский А. В. Психология субъекта / 
А. В. Брушлинский. –М. : Ин-т психологии РАН; СПб. : 
Алетейя, 2002. – 272 с.  

3. Донченко Е. Н. Английский для психологов и социологов / 
Е. Н. Донченко. – Ростов-н/Д : Феникс, 2006. – 512 с. 

4. Карнаушенко В. В. Посібник з англійської мови для 
студентів І-ІІ курсів за спеціальностями: психологія, 
соціальна робота для денної форми навчання / 
В. В. Карнаушенко, К. О. Сіренко. – Х. : Нац. ун-т внутр. 
справ, 2002. – 108 с. 

5. Коваленко   П. И. Английский для психологов / 
П. И. Коваленко. – Ростов-н/Д : Феникс, 2002. – 320 с. 

6. Федотова Н. Профильное обучение: Психология / 
Н. Федотова // Английский язык. – М. : Изд. дом «Первое 
сентября», 2004. – № 45. – С. 22–23. 

7. Acklam R. The mind machine? / Acklam Richard // Linguist’s 
corner. – M. : Moscow News, – 1999. – № 35. – P. 10. 

8. Burgess S. IQ puzzles / Burgess Sally // Linguist’s corner. – M. : 
Moscow News, – 1999. – № 35. – P. 10. 

9. Canter D. Criminal shadows: Inside the mind of the serial killer / 
D. Canter. – London : Harper Collins, 1995. – P. 12–27. 

10. Christie A. Miss Marple. The complete short stories / A. Christie. – 
London : Harper Collins Publishers, 1997. – 359 p. 

11. Copage J. The Secret of genius / Copage Judy // Linguist’s 
corner. – M. : Moscow News. – 2002. – № 21. – P. 10. 

12. Cunningham S. How do you know when someone is lying? / 
Cunningham Sarah // Linguist’s corner. – M. : Moscow News, – 
2003. – № 46. – P. 10. 

13. Kulikova N. V. English for psychology students / 
[N. V. Kulikova, L. A. Melnik, E. B. Zenkevich]. – М. :  
ООО УМК «Психология», 2002. – 255 с.  

14. Smith Barry. D. Psychology: science and understanding. – Boston; 
New York; St.Louis; San Francisco etc. : McGraw-Hill, 1998. – 
700 p. 



 35 

15. Star signs // Discussions A – Z Advanced. – Cambridge 
University Press, 1997. – P. 109. 

16. Sugden P. The Complete History of Jack the Ripper / P. Sugden. – 
London : Robinson, 1995. – 239 p. 

17. Turvey B. E. Criminal Profiling: An Introduction to Behavioural 
Evidence Analysis / B. E. Turvey. – London : Academic Press, 
1999. – P. 15–18. 

18. Wilson P. R. Psychological profiling: Red, green or amber? / 
P. R. Wilson, K. Soothill // The police journal. – 1995. – P. 12–30. 

 36 

 
 

Навчальне видання 
 
 
 
 

ПРОЦЕНКО Ганна Володимирівна 
ТОМАХ Тетяна Іванівна 

 
 

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ 

 
Навчальний посібник 

для курсантів та студентів ІІ курсу 
денної форми навчання 

 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор  Г. Я. Ступницька 
Комп’ютерне верстання  А. О. Зозуля 

 
 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 11,9. Тираж 50 пр. Зам. № 30. 
 
 

Видавець і виготовлювач – 
Харківський національний університет внутрішніх справ, 

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008. 


