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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія дорослої людини» є однією з вибіркових дисциплін 

освітньої складової підготовки здобувачів PhD у результаті опанування якої вони розвинуть 

здатність аналізу актуального рівня і визначення можливостей розвитку дорослої людини, в 

тому числі, у процесі освіти. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, 

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

онування й розвитку дорослої особистості на різних рівнях психологічного дослідження 

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

рема, 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 осо-

бистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6), 

зокрема: 

 ідентифікувати та систематизувати значущі психологічні проблеми, чинники та тен-

денції 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), зокрема: 

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

лі 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 галу-

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



Психологія дорослої людини  

 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 прак-

тиці науково-педагогічної діяльності.  
 

Структура курсу 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
го

 

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 

 

Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 
 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1. 
Теоретико-психологічні засади розвитку дорослої людини 

 Тема 1 Сучасні наукові підходи до дослідження психології осіб дорослого віку 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Загальна характеристика дорослого 
віку. 
2. Сфери особистісного розвитку дорос-
лої людини. 
3. Основні особистісні новоутворення 
дорослого віку. 
 
Визначити методи дослідження цінніс-
но-смислової, когнітивна-афективної і 
конативно-регулятивної сфер особисті-
сного розвитку дорослої людини. 
 
Теоретичне опрацювання питань: 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань  

 
Усне опитування 
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 Визначити специфіку розвитку особис-
тості в дорослому віці як неперервного 
процесу самопроектування особистості 
(самовизначення, самовираження та са-
мореалізації). 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Проаналізувати соціально-психологічні 
механізми і вектори розвитку дорослої 
людини, а також, яким чином набуті 
знання можна застосувати у розроблен-
ні програми формувального експериме-
нту  

 
 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

 Тема 2. Психологічні особливості розвитку дорослої людини на різних  

етапах онтогенезу. 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

2.3 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
Самостійна робота 
(12 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Проблема періодизації психічного ро-
звитку дорослої людини у різних науко-
вих підходах. 
2. Парадигма індивідуального шляху 
розвитку дорослої людини. 
 
Робота в малих групах з подальшою 
презентацією та обговоренням резуль-
татів. Виокремити відмітні особливості 
розвитку дорослої людини на різних 
етапах онтогенезу: ранньої, середньої, 
пізньої дорослості, старості тощо 
 
Опрацювання теоретичних питань  
Позиція і власна суб’єктна активність 
дорослої людини як умова її конструк-
тивного розвитку. 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Дослідити чинники розвитку дорослої 
особистості на різних етапах онтогене-
зу. 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
 

 

Змістовий модуль 2.  
Психологічні проблеми дорослої людини та її розвитку 

 Тема 3. Кризи дорослості. 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
Самостійна робота (8 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Сутність і види життєвих криз. 
2. Особливості прояву професійних криз 
на різних етапах професійного становлен-
ня. 
3. Способи подолання професійних криз. 
Конструктивні та деструктивні шляхи ви-
ходу з професійної кризи  
 
Робота в малих групах з подальшим гру-
повим обговоренням. Виокремити та про-
аналізувати ознаки психічної, соціальної 
та духовної зрілості дорослої людини. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Обґрунтувати взаємозв’язок рівня зріло-
сті особистості і способів опанування 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при об-
говоренні питань 

 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-
вачів PhD при ви-
конанні завдань 

 
Усне опитування 
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життєвих криз. 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Проаналізувати власний індивідуальний 
шлях на предмет життєвих криз або пе-
редкритичних ситуацій і стратегій їх 
опанування 

 
 
 
 

Усне опитування 
 

 Тема 4. Гендерний аспект дорослості 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 
 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття 
(4 год.) 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(12 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Професійні деструкції як негативні змі-

ни у структурі діяльності та особистості 

фахівця. 

2. Прояви професійних деструкцій. 

3. Умови попередження та подолання 

професійних деструкцій 

 

 

Робота в малих групах з подальшим гру-

повим обговоренням. Проаналізувати ос-

новні гендерні характеристики особистос-

ті 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати прояви гендерних сте-

реотипів у науковій / науково-

педагогічній діяльності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Дослідити рівень прояву гендерних сте-

реотипів у власній життєдіяльності.  

Спрогнозувати свій тип гендерної іден-

тичності і зіставити його з даними від-

повідної текстової методики. 

Скласти програму попередження де-

структивних проявів гендерних стерео-

типів у науковій / науково-педагогічній 

діяльності. 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Змістовий модуль 3. 

Соціально-психологічні особливості освіти дорослої людини 
 Тема 5. Психологічні передумови освіти дорослої людини. 

5.1 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 
 
 
 
Самостійна робота 
(10 год.) 

Робота в малих групах з подальшим 

груповим обговоренням. 

Визначити психологічні передумови за-

безпечення можливості освіти дорослої 

людини  

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Визначити зміст і чинники творчої ак-

тивності осіб похилого віку. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Проаналізувати результати Сіетлського 

лонгітюдного дослідження щодо дина-

міки психічного розвитку дорослої лю-

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

Усне опитування 

 

Усне опитування 

 

 

Усне опитування 
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дини. 
 Тема 6. Оптимізація розвитку професіоналізму фахівців професій типу «людина-

людина» у процесі психологічного супроводу 
6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 
 

Лекція (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практичне заняття 
(2 год.) 

 

 

 

 

 
Самостійна робота 
(14 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Складові і психологічна специфіка 

неперервної освіти.  

2. Форми неперервної освіти дорослих 

та їх психологічний аналіз. 

3. Психологічні особливості дорослого 

учня. 

4.Психологічні вимоги до особистості 

андрагога. 

 

Робота в малих групах з подальшим 

груповим обговоренням. 

Здійснити порівняльний аналіз сутності 

і переваг формальної, неформальної та 

інформальної освіти. 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Психологічні особливості освіти людей 

похилого віку. Університети третьої ге-

нерації 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Визначити андрагогічні принципі освіти 

дорослих та особливості їх застосування 

для осіб похилого віку. 

Скласти проект здобуття різних форм 

неперервної освіти у контексті власного 

професійно-особистісного розвитку 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при об-

говоренні питань  

 

 

 

 

 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при об-

говоренні питань  

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливос-

тей контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття передбачають активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: 

в проблемних лекціях діалогової природи та практичних заняттях, які проводяться переважно 

з використанням активних та інтерактивних методів і мають творчий характер. Відповідно 

поточний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні пробле-

мних ситуацій та виконання завдань, глибину і змістову наповнюваність суджень, здатність до 

осмислення, узагальнення та здобуття нового знання в обраній спеціальності. 

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 

дисципліни у вільний від обов'язкових занять час, її зміст визначається робочою навчальною 

програмою та завданнями до теми.  

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток професійної рефлексії і практичних умінь у контексті 

аналізу актуального рівня і визначення можливостей розвитку власного професіоналізму як 

наукового/науково-педагогічного працівника. 

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

го матеріалу перевіряються під час поточного (спостереження за активністю здобувачів PhD, 

усне опитування) та підсумкового контролю знань (залік). 
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Під час опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної 

допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі он-

лайн чи офлайн). 

Підсумковий контроль – екзамен, в якому передбачено відповідь на питання, пов’язані зі 

здатністю здобувача PhD виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозувати ак-

туальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку дорослої 

особистості на різних до самопізнання і професійно-особистісного розвитку та, за потре-

би,враховувати їх в освіті дорослих. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є та-

кі принипи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінюван-

ня результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється си-

стематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем активності 

під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів навчан-

ня відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, затра-

чених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних ре-

зультатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання но-

вих досягнень у навчальний роботі) тощо. 

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, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання індивідуально-

дослідницьких завдань; 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі  

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних за-

няттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів PhD) 

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 ме-

тодиці; 

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

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

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види навчаль-

ної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами 

поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 30 
Модулі 1-3 – спостереження за активністю здобувачів 
під час обговорення питань. 

30 

Залік (теми 1-7) – теоретичні питання, презентація од-
ного із аспектів активності здобувача PhD щодо розвит-
ку професіоналізму 

40 

 

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 
 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 
Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності – 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учас-
ники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) дія-
льності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) дося-
гнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагі-
ат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 
навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результа-
ти власної наукової діяльності. Списування під час виконання навчальних завдань та заліку 
заборонені (в т.ч., із використанням мобільних девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до та-
кої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження 
відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, поз-
бавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання 
тощо. 

Політика щодо відвідування занять  
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на ниж-

чу оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності 
поважних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 
Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 
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потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі навча-
льні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 
засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 
до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
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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-

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 

психології 

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

Вісник післядиплом-

ної освіти серія «Соціальні 

та поведінкові науки» 

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

Актуальні питання су-

часної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

Professional Psycholo-

gy: Research and Practice 

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

International Journal of https://www.ijsr.net/index.php 

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


Психологія дорослої людини  

Science and Research (IJSR) 

Developmental Psy-

chology 

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

Психологічний часо-

пис 

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_psycho

logy/ 

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 

12. Інформаційні ресурси 
 

9. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

10. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

11. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

12. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

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

13. Professional Development Resources. APA Services. 

https://www.apaservices.org/practice/ce/ 

 

14. Офіційні сайти періодичної літератури: 

Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми 

психології 

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 су-

часної 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 

Science and Research 

(IJSR) 

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

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

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://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
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


Психологія дорослої людини  

Професіоналізм педаго-

га: теоретичні й мето-

дичні аспекти: наук. 

електор. видання. 

http://pptma.dn.ua/index.php/uk/pro-zhurnal 

 

15. 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 пси-

хології НАПН України 

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

Центр перспективних соціальних до-

сліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

16. 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 
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