
ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Кафедра психології управління 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Вченою радою ДЗВО «УМО» 

Протокол № 2 від 29.01.2020 р. 

Голова Вченої ради ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

________________Кириченко М.О.  

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ 

 

 
РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни  

(шифр за ОПП – ВВ1) 

 

 

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 053 Психологія 

Спеціалізація / освітньо-наукова програма: Психологія особистісно-

го, соціального та організаційного розвитку 

 

 

Київ - 2020



Психологія дорослої людини 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія дорослої людини» 

для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальності 

053 «Психологія», освітньо-наукової програми «Психологія особистісного, соці-

ального та організаційного розвитку» 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  

О.І. Бондарчук, д.психол.н., професор, зав. кафедри психології управління 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри 

психології управління ЦІППО УМО  

«05» вересня 2016 року, протокол № 7 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ  

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 «07» вересня 2016 року, протокол № 9 

 

 

 

Програму скориговано, затверджено та пролонговано 

рішеннями Вченої ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»: 

на 2017 р. (протокол № 13 від 21.12.2016 р.);  

на 2018 р. (протокол № 9 від 20.12.2017 р.); 

на 2019 р. (протокол № 9 від 19.12.2018 р.) ; 

рішенням Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти»: 

на 2020 р. (протоколами № 2 від 29.01.2020 р. та №4 від 18.03.2020 р.), 

 

 

 



Психологія дорослої людини 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпо-

відних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організацій-

ного розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 

Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, 

розв’язувати та прогнозувати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функ-

ціонування й розвитку дорослої особистості на різних рівнях психологічного дослідження 

(СК1), здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і сфері освіти дорослих зо-

крема, а також на межі предметних галузей (СК2). 

Заплановані результати навчання: 

1. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогно-

зувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку 

особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження 

(РН6), зокрема: 

 ідентифікувати та систематизувати значущі психологічні проблеми, чинники та те-

нденції становлення й розвитку дорослої особистості різного віку; 

 контролювати в науковому психологічному дослідженні фактор віку, визначати ві-

кові особливості та тенденції розвитку особистості. 

2. Знати та переосмислювати існуючі та / або створювати (за потреби) нові теоретичні 

моделі та психологічні підходи до аналізу й інтерпретації одержаних результатів наукового 

дослідження (РН2) 

 знати та переосмислювати існуючі та створювати (за потреби) нові теоретичні мо-

делі вікового розвитку особистості; 

 уміти враховувати фактор віку при аналізу й інтерпретації одержаних результатів 

психологічного дослідження дорослої особистості. 

3. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології й на межі предметних га-

лузей та нести відповідальність за процес та результат навчання інших (РН7), зокрема: 

 знати андрагогічні принципи та умови навчання дорослих осіб; 

 критично осмислювати існуючі підходи до навчання дорослих осіб у практиці про-

фесійної діяльності; 

 уміти використовувати психологічні закономірності навчання дорослих осіб у 

практиці науково-педагогічної діяльності.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. 

Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини 
 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до дослідження психології осіб дорослого віку. 

Загальна характеристика дорослого віку. Відмітні психологічні ознаки дорослої лю-

дини. Багатомірність, суперечливість і гетерохронність досягнень дорослих осіб у різних 

сферах. Біологічний, соціальний і психологічний вік дорослої людини. 

Специфіка розвитку особистості в дорослому віці як неперервного процесу самопрое-

ктування особистості (самовизначення, самовираження та самореалізації) Соціально-

психологічні механізми і вектори розвитку дорослої людини. Ціннісно-смислова, когнітивна-

афективна і конативно-регулятивна сфери особистісного розвитку дорослої людини.  

Основні особистісні новоутворення дорослого віку. Індивідуальні, родинне і профе-

сійне «Я» дорослої людини. Досягнення «акме» у дорослому віці. 

Література:[1-3; 5; 8; 9; 12; 15; 19; 21; 23; 26; 32; 33; 40; 43; 44] 

 
Тема 2. Психологічні особливості розвитку дорослої людини на різних етапах 

онтогенезу.  

Періодизація психічного розвитку дорослої людини: психоаналітичний, гуманістич-

ний, діяльнісний, суб’єктний, акмеологічний підходи. Парадигма індивідуального шляху ро-

звитку. Позиція і власна суб’єктна активність дорослої людини як чинники психічного, соці-

ального і духовного розвитку.  

Психологічні особливості періоду ранньої дорослості. Період середньої дорослості і 

його психологічний аналіз. Психологічні особливості періоду пізньої зрілості. Психологічні 

особливості старості.  

Література:[ 1-3; 6; 8; 12; 15; 18; 19; 23; 26; 28; 30; 32; 40; 44]. 

 
Змістовий модуль 2. Психологічні проблеми дорослої людини та її розвитку 

 

Тема 3. Кризи дорослості. 

Дорослість і зрілість: співвідношення понять. Ознаки психологічної зрілості людини. 

Психічна, соціальна та духовна зрілість. Становлення зрілої особистості і життєві кризи осо-

бистості. Види і чинники життєвих криз. 

Критерії класифікації криз дорослості: вікові, діяльнісні, результативні, часові, анти-

ципаторні та ін. Психологічний аналіз криз дорослості на різних етапах онотогенеза дорослої 

людини. Криза 30 років. Криза «середини життя». Криза похилого віку. Основні психологіч-

ні умови подолання та запобігання криз особистості. 

Література [1-3; 4; 10; 11; 23; 28; 30; 32; 34; 35; 41; 42] 

 
Тема 4. Гендерний аспект дорослості. 

Гендерна диференціація і стратифікація у життєдіяльності дорослої людини. Гендер і 

статі: відмітні ознаки. Типи пояснення гендерних відмінностей. Основні гендерні характери-

стики дорослої людини. Гендерна ідентичність, гендерні установки й стереотипи, гендерна 

роль. 

Особливості гендерної соціалізації дорослої людини. Специфічні гендерні проблеми 

чоловіків і жінок у сучасному суспільстві. «Страх успіху» у професійній кар’єрі та його ген-

дерна природа. Формула здорової ґендерної самореалізації дорослої людини. 

Література [1-3; 7; 13; 27; 31; 35; 36; 38] 
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Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні особливості освіти дорослої людини. 
 

Тема 5. Психологічні передумови освіти дорослої людини. 

Основні психологічні передумови забезпечення можливості освіти дорослої людини. 

Динаміка психічного розвитку дорослої людини в контексті можливості освіти: результати 

Сіетлського лонгітюдного дослідження.  

Творча активність дорослої людини на різних етапах онтогенезу. Чинники забезпе-

чення психологічного довголіття дорослої людини.  

Література [1-3; 14; 15; 16; 23; 25; 26; 33; 34; 50] 

 

Тема 6 Неперервна освіта як чинник розвитку та самореалізації особистості 

впродовж життя: психологічний аспект 

Складові і психологічна специфіка неперервної освіти. Форми неперервної освіти до-

рослих: формальна, неформальна, інформальна освіта та їх психологічний аналіз. Основні 

підходи й моделі до навчання дорослої людини. Особливості освіти людей похилого віку. 

Університети третьої генерації. 

Психологічні особливості дорослого учня. Вимоги до викладача, що здійснює освіту 

дорослих (андрагога). Освіта як інтенціональний процес зміцнення ефектів соціалізації доро-

слої людини; підтримки її особистісного розвитку й психологічного здоров’я. Психологічне 

благополуччя дорослої людини як індикатор успішності її розвитку та самореалізації.  

Література [1-3; 8; 17; 20; 24; 25;37;45-49] 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 
У

сь
о
г
о

 
У тому числі 

л пр срс 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до дослідження психології 

осіб дорослого віку 

12 2 2 8 

Тема 2. Психологічні особливості розвитку дорослої лю-

дини на різних етапах онтогенезу. 

18 2 4 12 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 22 

Змістовий модуль 2. 

Психологічні проблеми дорослої людини та її розвитку 

Тема 3. Кризи дорослості. 12 2 2 8 

Тема 4. Гендерний аспект дорослості 18 2 4 12 

Усього годин за змістовим модулем 2 30 4 6 20 

Змістовий модуль 3. 

Соціально-психологічні особливості освіти дорослої людини. 

Тема5. Психологічні передумови освіти дорослої людини. 14 2 4 8 

Тема 6. Неперервна освіта як чинник розвитку та самореа-

лізації особистості впродовж життя: психологічний аспект 

16  4 12 

Усього годин за змістовим модулем 3 30 2 8 20 

РАЗОМ: 90 10 20 60 
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5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини 

1.  Тема 1. Сучасні наукові 

підходи до дослідження 

психології осіб дорослого 

віку 

Визначити методи дослідження ціннісно-

смислової, когнітивна-афективної і кона-

тивно-регулятивної сфер особистісного 

розвитку дорослої людини. 

2 

2.  Тема 2. Психологічні особ-

ливості розвитку дорослої 

людини на різних етапах 

онтогенезу. 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Виокремити відмітні особливості розвитку 

дорослої людини на різних етапах онтоге-

незу: ранньої, середньої, пізньої дорослос-

ті, старості тощо. 

4 

Усього годин за змістовим модулем 1 6 

Змістовий модуль 2.  

Психологічні проблеми розвитку професіоналізму фахівця 

3.  Тема 3. Кризи дорослості. Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Виокремити ознаки психічної, соціальної 

та духовної зрілості дорослої людини 

2 

4.  Тема 4. Гендерний аспект 

дорослості 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Проаналізувати основні гендерні характе-

ристики особистості 

4 

5.  Усього годин за змістовим модулем 2 6 

6.  Змістовий модуль 3. 

Психологічний супровід процесу становлення професіоналізму фахівців 

7.  Тема 5. Психологічні пере-

думови освіти дорослої лю-

дини. 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Визначити психологічні передумови забез-

печення можливості освіти дорослої люди-

ни 

4 

8.  Тема 6. Неперервна освіта 

як чинник розвитку та са-

мореалізації особистості 

впродовж життя: психоло-

гічний аспект 

Робота в малих групах з подальшим групо-

вим обговоренням. 

Здійснити порівняльний аналіз сутності і 

переваг формальної, неформальної та ін-

формальної освіти 

4 

Усього годин за змістовим модулем 3 8 

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. 
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Усього  60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на фо-

рмування і розвиток професійної рефлексії та практичних умінь у контексті аналізу психоло-

гічних пробоем дорослої людини та їх урахування в дослідженні психологічних особливос-

тей особистісного /соціального/організаційного розвитку, професійно-особистісного вдос-

коналення, організації освіти дорослих людей різного віку тощо. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповід-

ного матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів 

PhD, усне опитування) та підсумкового контролю знань (залік), в якому передбачено відпо-

віді на питання, пов’язані із здатністю здобувача PhD до самопізнання і професійно-

особистісного розвитку. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини 

Тема 1. Сучасні наукові підходи до дослі-

дження психології осіб дорослого віку 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити специфіку розвитку особи-

стості в дорослому віці як неперервно-

го процесу самопроектування особис-

тості (самовизначення, самовиражен-

ня та самореалізації). 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Дослідити особливості ціннісно-

смислової, когнітивна-афективної та 

конативно-регулятивної сфер власно-

го особистісного розвитку  

8 

Тема 2. Психологічні особливості розви-

тку дорослої людини на різних етапах он-

тогенезу 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити ключові положення пара-

дигми індивідуального шляху розвит-

ку дорослої людини 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Дослідити чинники розвитку дорослої 

особистості на різних етапах онтоге-

незу. 

12 

Усього годин за змістовим модулем 1 20 

Змістовий модуль 2.  

Психологічні проблеми дорослої людини та її розвитку 

Тема 3. Кризи дорослості Теоретичне опрацювання питань: 

Обґрунтувати взаємозв’язок рівня зрі-

лості особистості і способів опануван-

ня життєвих криз. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Проаналізувати власний індивідуаль-

ний шлях на предмет життєвих криз 

або передкритичних ситуацій і страте-

гій їх опанування  

8 



Психологія дорослої людини 

Тема 4. Гендерний аспект дорослості. Теоретичне опрацювання питань: 

Проаналізувати прояви гендерних сте-

реотипів у науковій / науково-

педагогічній діяльності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Дослідити рівень прояву гендерних 

стереотипів у власній життєдіяльності.  

Спрогнозувати свій тип гендерної іде-

нтичності і зіставити його з даними 

відповідної текстової методики. 

Скласти програму попередження де-

структивних проявів гендерних сте-

реотипів у науковій / науково-

педагогічній діяльності. 

12 

Усього годин за змістовим модулем 2 20 

Змістовий модуль 3. 

Соціально-психологічні особливості освіти дорослої людини 
 

Тема 5. Психологічні передумови освіти 

дорослої людини 

Теоретичне опрацювання питань: 

Визначити зміст і чинники творчої ак-

тивності осіб похилого віку. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Проаналізувати результати Сіе-

тлського лонгітюдного дослідження 

щодо динаміки психічного розвитку 

дорослої людини. 

8 

Тема 6. Неперервна освіта як чинник ро-

звитку та самореалізації особистості 

впродовж життя: психологічний аспект 

Теоретичне опрацювання питань: 

Психологічні особливості освіти лю-

дей похилого віку. Університети тре-

тьої генерації 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити андрагогічні принципі 

освіти дорослих та особливості їх за-

стосування для осіб похилого віку. 

Скласти проект здобуття різних форм 

неперервної освіти у контексті власно-

го професійно-особистісного розвитку  

12 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 

Разом: 60 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Психологія дорослої людини» використову-

ються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 дослідницько-аналітичні завдання; 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у 
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формі усного опитування. На практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні 

проблемних ситуацій та виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – екзамен. 

 

10. Критерії та шкала оцінювання 
 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Пси-
хологія дорослої людини», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідо-

вність тощо); 
 вміння застосовувати опановані теоретичні положення у практиці, зокрема, під час 

розв’язання індивідуально-дослідницьких завдань. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на 
завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розра-

хункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види нав-
чальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за резуль-
татами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
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12. Інформаційні ресурси 
 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 
2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 
3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral


Психологія дорослої людини 

postdoctoral 
4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

5. Professional Development Resources. APA Services. 

https://www.apaservices.org/practice/ce/ 
 
6. Офіційні сайти періодичної літератури: 

Назва журналу Офіційний сайт 
Актуальні проблеми пси-
хології 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

Вісник післядипломної 
освіти серія «Соціальні та 
поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання сучас-
ної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-
content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

Professional Psychology: 
Research and Practice 

https://www.apa.org/pubs/journals/pro/ 

International Journal of Sci-
ence and Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Developmental Psychology https://www.apa.org/pubs/journals/dev/ 
Психологічний часопис http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/ 

 
7. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 

Назва  Офіційний сайт 
Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  
Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 
Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної 
психології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних 
досліджень 

www.cpsr.org.ua 

 
8. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  
 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 
 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 

http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/
http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/

