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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологічна допомога особистості в умовах соціальної напру-

женості» є однією з вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки здобувачів PhD у ре-

зультаті опанування якої розвинуть здатність надавати психологічну допомогу особистості в 

умовах соціальної напруженості, виокремлювати, систематизувати, розв’язувати та прогнозу-

вати актуальні психологічні проблеми , чинники та тенденції функціонування й розвитку осо-

бистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження; здійсню-

вати освітню діяльність у сфері психології загалом і освіти дорослих зокрема, а також на межі 

предметних галузей, дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики, міжкультур-

ної толерантності та керуватися загальнолюдськими цінностями розробляти та враховувати 

принципи проект власного експериментального дослідження відповідно до обраної теми дисе-

ртації. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності виокремлювати, систематизувати, 

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

онування й розвитку особистості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного 

дослідження (СК1); здійснювати освітню діяльність у сфері психології загалом і освіти дорос-

лих зокрема, а також на межі предметних галузей (СК2), дотримуватися у фаховій діяльності 

норм професійної етики, міжкультурної толерантності та керуватися загальнолюдськими цін-

ностями (СК3). 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та про-

гнозувати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку 

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

зокрема: 

 знати закони, функції та завдання надання психологічної допомоги особистості в умо-

вах соціальної напруженості; 

 виявляти, ставити та науково обґрунтовано сприяти вирішенню психологічних про-

блем особистості; 

 обирати та адекватно застосовувати методи психодіагностики проблем особистості. 



2. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології і нести відповідальність за 

процес та результат навчання інших (РН7), зокрема: 

 ініціювати, організовувати і проводити у процесі надання психологічної допомоги се-

мінари, тренінги, комплекси вправ; 

 виявляти здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

 уміти надавати психологічну підтримку діяльності людини в екстремальних умовах 

сьогодення. 

3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантно-

сті, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 виявляти здатність діяти відповідально та свідомо на основі етичних міркувань  

 цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність;  

 здійснювати психологічно безпечну діяльність (за принципом «Не нашкодь») у кон-

тексті надання психологічної допомоги особистості. 

4. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання професійних проблем в 

умовах змін, невизначеності та соціальної напруженості (РН10), зокрема: 

 демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 кваліфіковано реагувати на виклики складних соціально-політичних подій та умов не-

визначеності. 
 

Структура курсу 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
го

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Особливості психологічної допомоги особистості в умовах соціальної напруженості 

Тема 1. Теоретичні основи розвитку психологічної допомоги 

особистості 
10 2 2 6 

Тема 2. Основні види та моделі психологічної допомоги осо-

бистості в умовах соціальної напруженості 
10  2 8 

Тема 3. Специфіка психологічної допомоги особистості: ос-

новні принципи, складові, завдання і форми реалізації 
10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Практичні аспекти реалізації психологічної допомоги в умовах соціальної напруженості 

Тема 4. Основні напрямки забезпечення психологічної допо-

моги людини в ситуаціях ускладнення 
12 2 2 8 

Тема 5. Методичний арсенал психологічних засобів допомоги 

особистості в умовах соціальної напруженості 
12  4 8 

Тема 6. Коучинг як специфічний вид психологічної допомоги 

особистості в умовах соціальної напруженості 
16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.   

Кризові стани та їх наслідки: критерії та стратегії психологічної допомоги 

особистості 

Тема 7. Психологічні особливості сприйняття особистістю 

складних життєвих ситуацій 
10  2 8 

Тема 8. Надання психологічної допомоги особистості у кри-

зовій ситуації 

10 2 2 6 



Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

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.  
Особливості психологічної допомоги особистості в умовах соціальної напруженості 

1.  Тема 1. Теоретичні основи розвитку психологічної допомоги особистості 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

Лекція (2 год.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практичне заняття (2 год.) 
 
 
Самостійна робота (6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Система надання психологічної допо-
моги, особливості її застосування.  
2. Особливості розвитку психологічної 
допомоги особистості у сучасному світі.  
3. Передумови виникнення та станов-
лення психологічної допомоги як форми 
психологічного впливу. 
4. Структура психологічної допомоги 
особистості: цілі, методи, процеси. 
 
Аналіз етичних проблем психологічної 
допомоги особистості. («Кейс-стаді») 
 
Проаналізувати особливості розвитку 
психологічної допомоги особистості на 
сучасному етапі 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Визначити структуру та можливості за-
стосування психологічної допомоги осо-
бистості у власному дисертаційному до-
слідженні. 

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

 
 
 
 
 
 

Спостереження за 
активністю здобу-

вачів PhD 
 

Усне опитування 
 
 
 

Усне опитування 
 
 

2.  Тема 2. Основні види та моделі психологічної допомоги особистості в умовах соціаль-
ної напруженості 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

 

Практичне заняття (2 год.) 

 

 

 

 

 

Самостійна робота (8 год.) 

Робота в малих групах з подальшою пре-

зентацією та обговоренням результатів 

оцінювання адекватності моделей на-

дання психологічної допомоги особис-

тості умовам соціальної напруженості 

 

Опрацювання теоретичних питань  

Виокремити види психологічної допо-

моги.  

Проаналізувати доцільність викорис-

тання методів психологічної допомоги 

залежно від завдань дослідження.  

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Розробити робочу модель формуваль-

ного етапу дисертаційного дослідження. 

Скласти таблицю видів психологічної 

допомоги, що відповідають завданням 

формувального етапу дослідження. 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

Виклад матеріалу 

на задану тему в 

письмовому ви-

гляді 
3.  Тема 3. Специфіка психологічної допомоги особистості: основні принципи, складові, 

завдання і форми реалізації 



3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

Лекція (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття (2 год.) 

 

 

 

Самостійна робота(6 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Основні принципи психологічної до-

помоги особистості. 

2. Складові психологічної допомоги.  

3. Індивідуальні та групові форми психо-

логічної допомоги особистості.  

4. Об’єктивні та суб’єктивні рівні оцінки 

результативності психологічної допо-

моги. 

 

Аналіз переваг та обмежень індивідуаль-

них та групових форм психологічної до-

помоги особистості. 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особливості реалізації 

принципів психологічної допомоги осо-

бистості у ситуації соціальної напруже-

ності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Сформулювати основні принципи фор-

мувального етапу власного дисертацій-

ного дослідження. 

Створити та проаналізувати проект фор-

мувального експерименту, в якому має 

бути враховано: 1) характер психологіч-

ної проблеми; 2) вікові особливості дос-

ліджуваних; 3) індивідуальні особливо-

сті досліджуваних; 4) професійна компе-

тентність психолога. 

Розробити критерії оцінки ефективності 

психологічної допомоги. 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при об-

говоренні питань 

 

 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

 

 

Виклад матеріалу 

на задану тему в 

письмовому ви-

гляді 

Модульний контроль  тести 
Змістовий модуль 2.  

Практичні аспекти реалізації психологічної допомоги в умовах соціальної напруженості 
4.  Тема 4. Основні напрямки забезпечення психологічної допомоги людини в ситуаціях 

ускладнення. 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 

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

Висвітлення та обговорення питань: 
1. Основні підходи забезпечення психоло-
гічної допомоги особистості в умовах соці-
альної напруженості. 
2. Сутність та принципи основних підходів 
психологічної допомоги особистості. 
3. Психологічні особливості застосування 
підходів у процесі надання допомоги осо-
бистості. 
 
Аналіз принципів основних напрямків пси-
хологічної допомоги особистості. 
 
Опрацювання теоретичних питань. 
Визначити загальну стратегію надання 
психологічної допомоги особистості на 
формувальному етапі дослідження. 

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

 
 
 

Усне опитування 
 
 

Усне опитування 
 
 

Усне опитування 
 
 
 



Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Проаналізувати особливості застосу-
вання підходів психологічної допомоги у 
дисертаційному дослідженні. 

Усне опитування 
 
 

5.  Тема 5. Методичний арсенал психологічних засобів допомоги особистості в умовах со-
ціальної напруженості 

5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

Практичне заняття (4 год.) 

 

 

 

 

 

Самостійна робота (8 год.) 

Аналіз методичного інструментарію за 

авторефератами захищених дисертацій зі 

спеціальності «Психологія», адекватно-

сті їх вибору меті та завданням дослі-

дження 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати методи та основні тех-

ніки провідних напрямків психологічної 

допомоги, що використовуються у про-

цесі дослідження особливостей особис-

тісного, соціального та організаційного 

розвитку. Навести приклади за авторефе-

ратами чи текстами захищених дисерта-

цій зі спеціальності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  

Скласти програму застосування методів 

психологічної допомоги особистості у 

власному дисертаційному дослідженні. 

Визначити фактори застосування основ-

них підходів та відповідних методів за-

безпечення психологічної допомоги лю-

дини. 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

 

Виклад матеріалу 

на задану тему у 

відповідних під-

розділах дисерта-

ційного дослі-

дження  

 

Усне опитування 

6.  Тема 6. Коучинг як специфічний вид психологічної допомоги особистості в умовах соці-
альної напруженості 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

 

6.3 

Лекція (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття (4 год.) 

 

 

 

 

 

Самостійна робота 

(10 год.) 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Основні поняття коучингу: сутність, 

принципи, види. 

2. Особливості коучингового процесу. 

Зони професійної компетентності та від-

повідальності коуча. 

3. Основні інструменти коучингу. 

4. Допоміжні техніки у коучинговому 

процесі.  

 

Аналіз індивідуального досвіду ефективно-

сті застосування інструментів коучингу 

 

 

 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Здійснити аналіз видів коучингу та мож-

ливостей його застосування у процесі на-

писання дисертаційного дослідження. 

Виокремити обмеження коучингу як 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при об-

говоренні питань  

 

 

 

 

 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 



виду психологічної допомоги особис-

тості в умовах соціальної напруженості. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Виконати коучингову техніку «Колесо 

балансу», виокремити пріоритетні век-

тори підвищення якості життя. 

Здійснити аналіз можливостей підви-

щення ефективності діяльності та особи-

стісного розвитку за визначеними напря-

мами. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Здійснити постановку цілі, пов’язаної з 

виконанням дисертаційного дослі-

дження, використовуючи критерії мо-

делі SMART.  

Скласти персональний договір, відпові-

даючи на питання, що підвищать можли-

вості досягнення цілі. 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

Виклад матеріалу 

на задану тему у 

відповідних під-

розділах дисерта-

ційного дослі-

дження  

 Модульний контроль  тести 
 Змістовий модуль 3. 

Кризові стани та їх наслідки: критерії та стратегії психологічної допомоги 
особистості 

7.  Тема 7. Психологічні особливості сприйняття особистістю складних життєвих си-
туацій 

7.1 

 

 

 

7.2 

 

Практичне заняття (2 год.) 

 

 

 

Самостійна робота (8 год.) 

Аналіз чинників виникнення важких пе-

реживань, шляхи розвитку психологіч-

ної стійкості особистості. 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Здійснити порівняльний аналіз стресу, 

кризи, кризової ситуації, кризового 

стану. 

Визначити чинники важких переживань 

людини. Проаналізувати вплив кризових 

переживань особистості. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Розробити та презентувати програму 

психологічної допомоги в умовах норма-

тивних та ненормативних криз професій-

ного розвитку особистості. 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

 

 

 

Усне опитування 

 

 

8.  Тема 8. Надання психологічної допомоги особистості у кризовій ситуації 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

 

 

 

Лекція (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття (2 год.) 

 

 

 

Висвітлення та обговорення питань: 

1. Загальні принципи роботи з психоло-

гічними кризами. 

2. Цілі і завдання кризового консульту-

вання. Алгоритм та критерії ефективно-

сті кризового консультування. 

3. Психотерапія кризових станів.  

 

Аналіз психологічних криз особистості, 

розробка програми психологічної допо-

моги особистості у кризовій ситуації. 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при об-

говоренні питань  

 

 

 

 

Спостереження за 

активністю здобу-

вачів PhD при ви-

конанні завдань 



 

8.3 

 

Самостійна робота (6 год.) 

 

Опрацювання теоретичних питань. 

Проаналізувати особливості кризового 

консультування та критерії його ефекти-

вності. 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 

Обрати вид психотерапевтичної допо-

моги, визначити можливості застосу-

вання її технік на формувальному етапі 

емпіричного дослідження у дисертацій-

ній роботі. 

 

Усне опитування 

 

 

Усне опитування 

 

 

 

Модульний контроль  тести 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливостей 

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 пото-

чний контроль спрямований на оцінювання участі здобувачів PhD в обговоренні проблемних 

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

слення, 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 спря-

мовані на формування і розвиток практичних умінь застосовувати методи психологічної допо-

моги особистості в умовах соціальної напруженості для самостійного долання актуальних про-

блем психології особистісного, соціального та організаційного розвитку відповідно до мети і 

завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час модульного та підсумкового контролю знань, наявності офор-

млення здобувачем проектів відповідних підрозділів розділів 3 дисертаційної роботи, в яких 

викладається програма формувального етапів емпіричного дослідження тощо. 

Підчас опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної до-

помоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі онлайн 

чи офлайн). 

Підсумковий контроль – екзамен, в якому передбачено відповідь на три теоретичні пи-

тання і одне практичне, пов’язане із практичними аспектами застосування експериментального 

методу у власному дисертаційному проекті. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є такі 

принипи: 

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

петентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал оцінювання 

результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється сис-

тематично, 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 навчання 



відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

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

них здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних результа-

тів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання нових 

досягнень у навчальний роботі) тощо. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Експе-

риментальний метод у психологічному дослідженні», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою про-

грамою 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-дослід-

ницьких 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 розрахун-

кового 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 (фо-

рматування, висновки тощо); 

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 на-

ступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-3) – модульний контроль (тести), аналіз 

психологічних умов та принципів формувального етапу 

дослідження 

10 

Модуль 2 (теми 4-6) – модульний контроль (тести), аналіз 

програми формувального етапу дослідження  

20 

Модуль 3 (теми 7-8) – модульний контроль (тести), аналіз 

ефективності програми проведення формувального етапу 

емпіричного дослідження 

20 

Екзамен (теми 1-8) –теоретичні питання, презентація од-

ного із аспектів застосування психологічної допомоги 

особистості у власному дисертаційному проекті 

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) досяг-

нень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, 

фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання на-

вчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, роз-

робок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про результати 

власної наукової діяльності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допус-

каються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під 

час виконання навчальних завдань та екзамену заборонені (в т.ч., із використанням мобільних 

девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до такої 

академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне проходження від-

повідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти, позбав-

лення 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 ві-

дбуватись 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 нижчу 

оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену відбувається із дозволу деканату за наявності пова-

жних 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 

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 за-

садах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги до 

особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
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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. 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 

Experimental Psychology https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-
psychology#c4338 

International Journal of 
Science and Research 
(IJSR) 

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

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 
Экспериментальная пси-
хология 

https://psyjournals.ru/exp/ 

 

6. 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. Кос-
тюка 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 

 

7. 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-commu-

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

community.org/uk 
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