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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна
Заочна (1,6)
Заочна (2,0)

Психологія розвитку та вікова психологія
курс
семестр
обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
аудиторні
модульний контроль
семестровий контроль
самостійна робота
Форма семестрового контролю

1
1
4
120
34
3
1
70
залік

1
2
4
120
2
1
116
залік

1
2
4
120
4
1
114
залік

2. Статус дисципліни: вибіркова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів ґрунтовних знань про зміст і
закономірності психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу, а також навичок емпіричного
дослідження особливостей вікового розвитку психіки людини, вміння враховувати їх при організації
навчально-виховної роботи в школі, психодіагностики та корекції відхилень від вікових нормативів.
Основні завдання курсу:
1. Ознайомити слухачів з основами поняттями, принципами, концепціями вікової та педагогічної
психології.
2. Висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до
періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу
навчання та виховання.
3. Виробити у студентів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у практичних сферах
своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
 основні закономірності психічного розвитку індивіда на різних етапах,
 принципи і методи побудови досліджень у віковій психології,
 критерії періодизації психічного розвитку,
 особливості формування пізнавальних, емоційно-вольових процесів та особистості протягом
онтогенезу;
вміти:
 пояснювати психічний розвиток людини з позицій різних концепцій,
 ставити перед собою науково-пізнавальні завдання та розв’язувати їх, враховуючи якісні
характеристики психічного розвитку людини,
 обґрунтовувати використання тих чи інших психодіагностичних, розвивальних та корекційних
заходів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей людини.
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною

Інтегральна
компетентність

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми в процесі
навчання і професійної діяльності в області психології,
передбачає проведення досліджень і / або здійснення
інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
(ЗК)

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях
2. Здатність проведення наукових та прикладних
досліджень на професійному рівні.
3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати
повноту і можливості її використання.
4. Уміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.
5. Здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети.

Спеціальні (фахові)
компетентності (ФК)

1. Здатність самостійно планувати, організовувати і
здійснювати психологічне дослідження з елементами
наукової новизни і практичної значущості.
2. Здатність розуміти і використовувати інноваційні
технології в професійній діяльності.
3. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову,
психотерапевтичну, консультаційну, психодиагностическую
і іншу в залежності від спеціалізації) з використанням
науково верифікованих методів і технік.
4. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері,
знання основ ділового спілкування, навички роботи команд.
5. Здатність дотримуватися в професійній діяльності норм
професійної етики і керуватися загальнолюдськими
цінностями.

5. Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні основи дослідження вікових
особливостей психіки.
Тема 1 Психологія розвитку та вікова психологія як наука
2
2

Форма
контролю

Сам.робота

Семінари

Лекції

№ п/п

Тематичний план дисципліни
«Психологія розвитку та вікова психологія»
Назва розділів, тем

У

Тема 2 Історія розвитку вікової психології
2 2 2 Пк, К
Тема 3 Фактори і закономірності психічного розвитку
2
4 У, Ср
Тема 4 Періодизація вікового розвитку
2 2 4 Пк, К
Змістовий модуль ІІ. Особливості психічного розвитку на різних вікових етапах
Тема 5 Пренатальний розвиток життя.
2
4 У,Кр
Тема 6 Психологія немовлячого періоду.
3 2 4 У
3
4 У
Тема 7 Психологічна характеристика дитини раннього віку
3 2 4 У, Пк
Тема 8 Психологія дошкільного дитинства
Тема 9 Психологічні особливості молодшого школяра
3
2 4 У
Тема 10 Психологія підліткового віку.
3 2 4 У
Тема 11 Психологія юнацтва.
3 2 4 У, Ср
Тема 12 Психологія дорослості.
3 2 5 Пк, К
Тема 13 Психологія старості
Разом
36 16 70 залік
Форми контролю:
усне опитування – У
контрольні роботи – КР
перевірка конспектів – ПК
перевірка знань для самостійної роботи – СР
тестування – Т
колоквіум – К

6. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи дослідження вікових
особливостей психіки
Тема 1. Психологія розвитку та вікова психологія як наука
Предмет вікової психології, основні завдання та категорії вікової психології. Зв’язок
вікової психології з іншими науками. Принципи досліджень у віковій психології: принципи
детермінізму, об’єктивності, єдності психіки і діяльності, принцип розвитку.
Класифікація методів вікової психології та специфіка їх застосування при вивченні
вікових аспектів розвитку психіки. Організаційні методи у віковій психології (порівняльний,
лонгітюдний, комплексний). Характеристика емпіричних методів вікової психології:
спостереження, анкетування, бесіда, інтерв’ю, вивчення продуктів діяльності, експеримент,
психодіагностичні методики.
.Література [1,3–6,8–10,14-17,21-23,30-35,39,40]
Тема 2. Історія розвитку вікової психології
Передумови виникнення вікової психології як самостійної науки: джерела вікової
психології в античній філософії. Природничі основи розвитку вікової психології. Роль
еволюційної теорії Ч. Дарвіна в розвитку вікової психології.
Розвиток вікової психології у працях зарубіжних авторів ХІХ — початку ХХ ст.
Біогенетичний підхід до розвитку психіки в онтогенезі (С. Холл, К. Бюллер, Е. Клапаред та
ін.). Соціогенетичний підхід у віковій психології (П. Жане, Дж. Уотсон, Дж. Дьюї, Е.
Дюркгейм).
Новітні досягнення у віковій психології за кордоном (Ж. Піаже, А. Валлон, Дж. Брунер).
Розвиток вікової психології в дореволюційній Росії. Психологічна концепція К. Д.
Ушинського. Вікова психологія після жовтневого перевороту 1917 р. в Росії. Проблеми вікової
психології у працях П. П. Блонського, Л. С. Виготського, Д. М. Узнадзе, С. Л. Рубінштейна, О.
М. Леонтьєва, Г. С. Костюка, Л. І. Божович.
Дослідження в галузі вікової психології за кордоном (З. Фрейд, А. Фрейд, М. Бюллер, Е.
Еріксон та ін.).
Література [1,3–10,12,14,16,17,21,23,30,31,34-36,37,39,40]
Тема 3. Фактори і закономірності психічного розвитку
Поняття про психічний розвиток. Співвідношення понять “розвиток”, “дозрівання”,
“формування”, “становлення”. Основні закономірності розвитку.
Аналіз основних концепцій психічного розвитку.
Основні фактори психічного розвитку. Біологічні передумови психічного розвитку.
Діяльність і спілкування як умови і засоби психічного розвитку.
Проблема співвідношення навчання і розвитку. Поняття про рівень актуального та зону
найближчого розвитку дитини. Сенситивні періоди в розвитку дитини.
Література [1,3–10,12,14,15,16,17,21,23,30,31,34-38,40]
Тема 4. Періодизація вікового розвитку
Поняття про вік. Принципи і критерії вікової періодизації. Соціальна ситуація розвитку,
провідний вид діяльності та психічні новоутворення як критерії вікової періодизації.
Вікова періодизація Д. Б. Ельконіна. Стадії соціалізації за А. В. Петровським.
Психосексуальні стадії розвитку особистості за З. Фрейдом.
Нормальна і аномальна лінії розвитку в періодизації Е. Еріксона.
Література [1,3 – 6,8 – 10,14,16,17,21,23,30,31,34,35,39,40]
Змістовий модуль ІІ . Особливості психічного розвитку на різних вікових етапах
Тема 5. Психологія дитини немовлячого віку
Фаза новонародженості як особливий період немовлячого дитинства. Причини кризи
новонародженості. Вроджені безумовні рефлекси та їх роль у розвитку новонародженого.
Первинний сенсорний розвиток новонародженого. Розвиток емоційної сфери. Комплекс
пожвавлення як перша соціальна реакція немовляти.

Безпосередньо-емоційне спілкування немовляти з дорослими як провідний вид
діяльності. Оволодіння мовленням у немовлячий період. Сенсомоторний розвиток та
виникнення наочно-дійового мислення в немовлячий період.
Література [1,3–10,12-14,16,19,21,23,24,30-32,34,35,36,39,40]
Тема 6. Психологічна характеристика дитини раннього віку
Особливості соціальної ситуації розвитку дитини в ранньому віці. Предметноманіпулятивна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці. Поняття про предметні
та знаряддєві дії. Перші ігри дітей.
Розумовий розвиток у ранньому віці. Розвиток самосвідомості, моральних почуттів.
Криза третього року життя: причини, основні поведінкові прояви.
Література [1,3–10,12-14,16,18,19,21,23-25,30-35,36,37,39,40]
Тема 7. Психологія дошкільного дитинства
Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку. Потреби дошкільнят та
формування мотивів поведінки. Ієрархія мотивів. Формування перших етичних норм
поведінки. Розвиток самосвідомості в дошкільному віці та формування Я-концепції.
Формування статевої ідентичності в дошкільнят. Сюжетно-рольова гра як провідний вид
діяльності дошкільнят.
Основні тенденції розвитку мислення в дошкільному віці. Розвиток наочно-образного
мислення. Формування основ словесно-логічного мислення. Розвиток уваги дитини
дошкільного віку. Особливості пам’яті дошкільнят. Пізнавальна та емоційна уява дітей
дошкільного віку.
Розвиток продуктивних видів діяльності в дошкільному віці: зображувальна та
конструктивна діяльність.
Література [1,3–10,12-14,16-19,21-25,30-35,36,37,39,40]
Тема 8. Психологічні особливості молодшого школяра
Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.
Структура навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.
Розвиток пізнавальних процесів та інтересів молодших школярів.
Розвиток особистості молодшого школяра. Засвоєння моральних норм і правил
поведінки. Стадії морального розвитку за Л. Колбергом.
Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів. Особливості розвитку
самосвідомості в молодшому віці.
Характеристика психічних новоутворень у молодшому шкільному віці.
Література [1,3–6,8–10,12-14,16-27,30-35,36,37,39,40-45]
Тема 9. Психологія особистості підлітка
Характеристика соціальної ситуації розвитку підлітка. Прагнення до дорослості як
базове новоутворення віку.
Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків: критичність мислення, рівень
абстрагування, узагальнення, система прямих і зворотних логічних операцій. Егоцентризм
підліткового мислення. Мотиви навчальної діяльності. Мрії підлітка як специфічні прояви
підліткової уяви.
Основні психологічні новоутворення підліткового віку.
Розвиток самосвідомості в підлітковий період. Формування статевої ідентичності. Криза
підліткового віку.
Комунікативна діяльність у середньому шкільному віці. Інтимноособистісне спілкування
та його роль в особистісному розвитку підлітка. Проблема “важких підлітків”.
Література [1–6,8–14,16,17,19,21,23–25,28–32,34-36,38,40]
Тема 10. Психологія ранньої юності
Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.
Формування статево-рольових цінностей і статево-рольового самовизначення юнаків і
дівчат: співвідношення фемінності — маскулінності. Дружба і кохання в юнацькому віці.
Мотиви поведінки і ціннісні орієнтації в юності.

Психологічні особливості вибору майбутньої професії. Професійне самовизначення.
Особливості навчально-професійної діяльності юнаків і дівчат.

Характеристика основних новоутворень юнацького віку.
Література [1–6,8–10,12-16,19,21,23–25,29–32,34-36,39,40]
Тема 11. Психологія ранньої дорослості.
Дорослість як психологічний період. Проблема періодизації дорослості. Соціальна
ситуація розвитку та провідна діяльність. Розвиток особистості в період дорослості.
Нормативні кризи дорослості..
Психофізіологічний та пізнавальний розвиток в період дорослості.
Література [1,3–6,8–10,12-16,19,23,30–32,34-36,39,40]
Тема 12. Психологія зрілого дорослого віку.
Зміни фізичного розвитку в зрілому дорослому віці. Розвиток когнітивної сфери в
зрілому дорослому віці. Сімейні стосунки в зрілому дорослому віці. Професійний розвиток.
Особливості Я-концепції в зрілому дорослому віці. Криза зрілого віку.
Література [1–6,8–14,16,17,19,21,23–25,28–32,34-36,38,40]
Тема 13. Психологія старості
Старість як біосоціопсихологічне явище. Теорії старіння і старості. Проблема вікових
меж старості.
Соціальна ситуація розвитку старості і провідна діяльність в старості. Особисті
особливості в старості. Особливості Я-концепції в старості.
Пізнавальна сфера в період старіння.
Література [1,3–6,8–10,12,14,16,23,31,35,36,39,40]

7. Плани семінарських (практичних) занять
Семінарське заняття 1. Предмет, завдання та методи вікової психології
1. Предмет і завдання вікової психології
2. Методи вікової психології.
3. Місце вікової психології в системі психологічних наук.
Література: [1-8, 14,18,24,35,40]
Семінарське заняття

2. Виникнення вікової психології як самостійної

психологічної науки
1. Становлення вікової психології у ХІХ – на початку ХХ ст..
2. Загальні тенденції розвитку вікової психології у другій половині ХХ – на початку ХХІ
ст..
3. Виникнення вікової психології в Україні.
Література: [1–6, 9-13,25-34, 38-40].
Семінарське заняття 3. Психічний і особистісний розвиток людини.
1. Загальне поняття про психічний розвиток.
2. Рушійні сили психічного розвитку.
3. Біологічні і соціальні фактори психічного розвитку.
4. Закономірності психічного розвитку.
5. Провідна діяльність та її значення для психічного розвитку.
6. Вікова періодизація психічного розвитку.
Література: [4-10,15-20, 23-26,36,27,40]
Семінарське заняття 4. Основні теорії психічного розвитку дитини.
1. Психоаналітичні теорії психічного розвитку.
2. Теорія соціального на учіння.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Когнітивний підхід (Ж. Піже).
Теорія психосоціального розвитку особистості (Е.Еріксон).
Біхевіоризм про закономірності дитячого розвитку (Дж.Уотсон, Б.Скіннер).
Концепція діалектичного характеру розвитку Г.С.Костюка.
Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С.Виготського.
Періодизація вікового розвитку Д.Б.Ельконіна.
Література: [1,11 – 16,19-23,27-34,40]

Семінарське заняття 5. Пренатальний розвиток життя.
1. Фази пренатального розвитку.
2. Початок психічного життя.
Література: [7.8,14,18,21,22,35-37]
Семінарське заняття 6. Психологія немовлячого періоду.
1. Характеристика періоду новонародженості.
2. Провідна діяльність у немовлячому віці.
3. Новоутворення у немовлячому віці.
4. Криза першого року життя та її характеристика.
Література: [2,3,9-15,26-30,38,40].
Семінарське заняття 7. Ранній вік
1. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку.
2. Провідна діяльність дитини в ранньому віці.
3. Новоутворення у ранньому дитинстві.
4. Розвиток мовлення у дітей раннього віку.
5. Психологічний аналіз кризи трьох років.
6. Розвиток емоційно-вольової сфери у дітей раннього віку.
Література: [1-4,16-20,35,39]
Семінарське заняття 8. Психологічні особливості дитини дошкільного віку.
1. Соціальна ситуація розвитку дошкільника.
2. Гра як ведуча діяльність дошкільного віку.
3. Провідна діяльність в дошкільному віці (продуктивна, трудова, учбова)
4. Розвиток пізнавальних процесів дошкільника.
5. Специфіка спілкування в дошкільному віці.
6. Психологічні новоутворення у дитини дошкільного віку.
7. Криза в дошкільному віці.
Література: [8-13,24,25,28,34,40]
Семінарське заняття 9. Психологія молодшого школяра.
1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчання.
2. Психологічна готовність до школи.
3. Провідна діяльність молодшого школяра.
4. Психологічні новоутворення молодшого школяра
Література: [7,14-18,21,33,36,39]
Семінарське заняття 10.Психологія підліткового віку.
1. Соціальна ситуація особистісного розвитку сучасного підлітка.
2. Провідна діяльність в підлітковому віці
3. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці.
4. Специфіка взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками.
5. Характеристика новоутворень у підлітковому віці.
6. Психологічна характеристика кризи підліткового віку. .
Література: [5, 22,23,40]

Семінарське заняття 11.Психологічні особливості юнацтва.
1. Особливості соціальної ситуації розвитку особистості у ранньому юнацькому віці.
2. Провідна діяльність раннього юнацького віку.
3. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці.
4. Міжособистісні стосунки в ранньому юнацькому віці.
5. Новоутворення в ранньому юнацькому віці.
6. Криза раннього юнацького віку.
Література: [19-24,38-40]
Семінарське заняття 12.Психологія дорослості.
1. Дорослість як психологічний період.
2. Проблема періодизації дорослості.
3. Соціальна ситуація розвитку і провідна діяльність у період зрілості. Розвиток
особистості у період дорослості.
4. Нормативні кризи дорослості.
5. Старість як біосоціопсихологічне явище.
6. Проблема вікових границь старості.
7. Вікові психологічні завдання і особисті кризи у старості.
8. Соціальна ситуація розвитку і провідна діяльність у старості.
9. Особисті особливості у старості та пізнавальна діяльність у період старості.
Література: [6,25–34,40]
Семінарське заняття 13. Психологія старості
1. Старість як біосоціопсихологічне явище.
2. Теорії старіння і старості. Проблема вікових меж старості.
3. Соціальна ситуація розвитку старості і провідна діяльність в старості.
4. Особисті особливості в старості. Особливості Я-концепції в старості.
5. Пізнавальна сфера в період старіння.
Література [1,3– 6,8–10,12,14,16,23,31,35,36,39,40]

кількість одиниць

кількість одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 3

максимальну
кількість балів

Модуль 2

максимальну
кількість балів

Модуль 1

кількість одиниць

Вид
діяльності студента

Максимальна кількість
під балів за одиницю

8. Контроль навчальних досягнень
8.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій
1
3
3
1
1
1
1
Відвідування семінарських занять
1
3
3
3
3
3
3
Робота на семінарському занятті
10
3
30
3
30
3
30
Виконання завдань для самостійної роботи
5
1
5
1
5
1
5
Виконання модульної роботи
25
1
25
1
25
1
25
Виконання ІІНДЗ
30
Всього
66
64
64
Максимальна кількість балів: 224
224:100=2,24. Студент набратися сил та енергіїл Х баллов; Розрахунок: Х:2,24 = загальна
кількість балів.

8.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота 1. (30 годин):

1. Мама, одягаючи Діму (хлопчику 1 рік), говорить: «Зараз одягнемо сорочку. Де сорочка?
Подай її мені. Дай мені колготки. Принеси мені сандалики. » і т. д. А Дмитрик, хоч і
повільно, але виконує вказівки мами.
Чи Правильно робить мама. Про вихованні яких сторін піклується мама? Як ви думаєте,
охоче Діма буде одягатися? Дайте пояснення.
2. Чому гра посідає чільне місце у всій навчальної діяльності шестирічок? Чи поділяєте ви
думку Д. Б. Ельконіна про те, що шестилеткам потрібно дати можливість досхочу
награтися в школі? Якими професійно необхідними психологічними рисами повинен
володіти вчитель шестирічних учнів?
3. Світлана (6 л.) Тривалий час знаходиться в лікарні: вона змушена весь час проводити
лежачи.
Чи вплине тривалий нерухомий стан дівчинки на ее розумовий розвиток? Як
організувати життя Світлани, щоб забезпечити їй нормальний розвиток?
4. Чому, готуючи дітей до школи, необхідно развівать у них довільну увагу, довільне
запам'ятовування і відтворення? Поясніть свою відповідь.
5. Кирило дізнався, що є чоловічий, жіночий і середній рід. Повідомляє: «Стіл чолового
роду, стілець -также, шафа - жіночого. Телевізор - чоловічого роду ». Жартує: «Це
означає, що жінки можуть дивитися телевізор тільки з нашого дозволу». Продовжує:
«Свиня - жіночого роду! Свін - чоловічого ». Знову жартує: «Поросята - дитячого
роду». (З матеріалів В. С. Мухіної).
Які особливості мовленнєвого розвитку в молодшому шкільному віці проявляються?
6. Саша (6 л.) укрейда добре кататися на лижах з гірки. Мама помітила, що, коли на
гірці було мало дітей, син не дуже охоче катався, а коли в неділю на гірці було багато
дітей, то син сміливо з'їжджав з високої гірки, багато кричав.
Дайте психологічне обґрунтування поведения Саші. Який мотив лежить в основі його
поведінки?
Самостійна робота 2. (40 годин):
1. Андрій (2,5 років) їсть вафлі. Поставив цілу вафлю на стіл ребром. «Мамо, дивись,
якой у мене додому! А зараз буде машина. (Відкусив шматочок) - А зараз знову щонебудь буде. (Кусає з іншого краю) - це людина вийшов ».
Які особливості розумового розвитку (знакової функції) при цьому проявляються?
2. «Мама була такою красивою. Її забрав принц в свою країну. Незабаром все
налагодиться, і мама мене забере до себе! ».
Які особливості дітей, які проживають в установах інтернатного типу, виявляються?
3. Олексій відчуває почуття страху, бачачи перед собою криві дерева, образи яких його
переслідують і які він не лише одухотворює внутрішньо, але перед його поглядом вони
можуть почати переміщатися в просторі, у них відбиваються людські риси особи.
- Хочеш позбутися?
- Так, дуже. Я їх боюся. (За матеріалами В. С. Мухіної)
Які особливості уяви молодшого школяра при цьому виявляються?
4. Марія (19 років.) Пише в щоденнику: «М. говорив мені про своє кохання ... Це знову та

ж історія: я не кохаю його, однак його вогонь дуже гріє мене ... Він каже так красиво
... Він навіть плакав. Наближаючись до будинку, я сміялася, я була задоволена цією
прекрасною вночі і цією піснею про кохання. Ах, як це добре - бути коханою!., Не існує в
світі нічого, що могло б зрівнятися з цим ... ».
Які особливості прояву почуттів у юнацькому віці описано?

5. Л. Толстой писав: «Незважаючи на те, що наші сужденія для стороннього слухача можуть
здатися зовсім безглуздо - вони були абсолютно незрозумілі і односторонні, - для нас вони мали
велике значення. Душі наші так добре були налаштовані на один лад, що найменший дотик до
будь струне одного знаходило відгомін у другому. Ми знаходили задоволення саме в цьому
відповідному звучанні різних струн, які ми порушували в розмові. Нам здалося, що не вистачає
слів і часу, щоб висловити один одному всі ті думки, які просилися назовні »(Толстой Л. Н.«
Отроцтво »).
Які особливості емоційної сфери в юношеском віці при цьому виявляються?
6. Л. Толстой писав: «В молодості всі сили душі спрямовані на майбутнє, і це майбутнє приймає
такі різні, живі і чарівні форми під впливом надії, в основі якої не досвід, а на уявній
можливості щастя, які зрозумілі і розділені мрії про майбутнє щастя утворюють вже
справжнє щастя цього віку. » (Толстой Л. Н.: «Отроцтво»).
Які особливості розвитку особистості в ранній юності описані?
7. Л. Толстой писав: «<...> моя Схильність до оторванным размышлениям до такої міри
неприродно розвинула в мені свідомість, що часто починаючи думати прпро звичайну річ, я
допускав безвыходний коло аналізу своїх думок. Запитуючи себе: Про що я думаю? - Я
відповідав: Я думаю про те, про що я думаю. А тепер про що я думаю? Я думаю, що я думаю
про те, що я думаю, і так далі. Розум за розум заходив. » (Толстой Л. Н. «Отроцтво».
Які особливості розвитку інтелектуальної сфери в юнацькому віці описані?

Критерії оцінювання :
змістовність – 3 бали;
відповідність темі і стиль оформлення – 2 бали

8.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
залік

8.5. Орієнтовний перелік тем контрольних робіт.
1. Актуальні проблеми психології розвитку
2. Биологизаторские течії у сучасній зарубіжній психології розвитку
3. Соціологічний підхід у сучасній зарубіжній психології розвитку
4. Психоаналіз і дитяча психологія
5. Епігенетична теорія розвитку Е. Еріксона
6. Теорія соціального научения в дитячій психології
7. Проблема внутрішніх закономірностей розвитку в теорії Ж. Піаже
8. Гуманістична психологія розвитку - нова парадигма в дитячій психології
9. Проблема стадіальності психічного розвитку в закордонній психології
10. Внесок К. Д. Ушинського у вітчизняну психологію розвитку
11. Культурно - історична концепція розвитку К. С. Виготського
12. Внесок П. П. Блонського в психологію розвитку
13. Питання психології розвитку в працях С. Л. Рубінштейна
14. Проблеми психічного розвитку в працях А. Н. Леонтьєва
15. Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна.
16. Розвиток ідей Л. С. Виготського в сучасній психології
17. Експериментальна розробка проблем психічного розвитку.
18. Основні підходи до побудови теорії психічного розвитку
19. Поняття новоутворення в психічному розвитку
20. З - буттєва спільність як об'єкт і джерело розвитку суб'єкта
21. Поняття про передумови і умови психічного розвитку людини
22. Поняття про механізми психічного розвитку
23. Рушійні сили і напрям розвитку суб'єктивної реальності людини
24. Поняття форми та вікового нормативу психічного розвитку в психології
25. Життєвий цикл людини і його періодизації в психології
26. Поняття критичних і стабільних періодів у психічному розвитку людини
27. Кризи народження і кризи розвитку у життєвому циклі людини

28. Вікове і індивідуальне розвиток в життєвому циклі людини
29. Проблема початку людського життя у працях психологів
30. Родовий кризу і різні практики його дозволу
31. Мати і дитя в початковий період онтогенезу. Психологічний сенс «комплексу
пожвавлення»

8.6. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю.
1. Вікова психологія як наука, її предмет та основні завдання.
2. Зв'язок вікової психології з іншими науками.
3. Принципи досліджень у віковій психології.
4. Класифікація методів вікової психології.
5. Характеристика організаційних методів дослідження у віковій психології (лонгитюдный,
порівняльний, комплексний).
6. Емпіричні методи вікової психології (спостереження, експеримент, бесіда, опитування,
тестування, проективні методи, аналіз продуктів діяльності й ін).
7. Виникнення вікової психології як самостійної науки.
8. Біогенетичну підхід до вивчення розвитку психіки в онтогенезі в кінці XIX - початку XX ст.
(С. Хол, К. Бюллер, Е. Клапаред).
9. Зоциогенетический підхід до розвитку психіки в онтогенезі у психології кінця XIX початку XX ст. (Е. Дюркгейм, П. Жане, Дж. Уотсон).
10. Теорія конвергенції двох факторів Ст. Штерна.
11. Новітні досягнення у віковій психології за кордоном (А. Валлон, Ж. Піаже та ін).
12. Розвиток вікової психології в дореволюційний період в Росії.
13. Теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій Л. с. Виготського.
14. Дослідження проблем вікової психології за кордоном (3. Фрейд, А. Фрейд, Е. Еріксон та
ін).
15. Поняття про психічний розвиток у сучасній психології. Аналіз концепцій психічного
розвитку.
16. Рушійні сіли психічного розвитку
17. Фактори психічногого розвитку.
18. Біологічні передумови психічного розвитку.
19. Значення соціальних факторів в розвитку психіки. Вплив навчання і виховання.
20. Діяльність як умова і засіб психічного розвитку дитини (спілкування, гра, пізнання, праця).
21. Поняття про провідну діяльність у вікової психології.
22. Поняття про сензитивных періодах розвитку. Основні сенситивні періоди.
23. Проблема співвідношення навчання і розвитку.
24. Поняття про рівень актуального і зоне найближчого розвитку.
25. Проблема вікової періодизації, основні принципи.
26. Критерії вікової періодизації.
27. Вікові кризи та стабільні періоди розвитку.
28. Провідна діяльність і віковий період.
29. Психічні новоутворення як критерій вікової періодизації.
30. Акселерація психічного розвитку: причини і наслідки.
31. Періодизація психічного розвитку Д. Б. Ельконіна.
32. Періодизація психічного розвитку Е Еріксона.
33. Стадії та закономірності соціалізації А. В. Петровського.
34. Психосексуальні стадії розвитку особистості за 3. Фрейд.
35. Характеристика фази новонародженості.
36. Основні ознаки кризи новонародженості.
37. "Комплекс пожвавлення" як перша соціальна реакція новорожденного дитини.
38. Виникнення потреби у емоційному спілкуванні та його значення для психічного розвитку
немовляти.
39. Формування передумов засвоєння мови в дитячому віці.
40. Розвиток рухів дитини.
41. Становлення прямоходіння в дитячому період, його значення для психічного розвитку
дитини.

42. Характеристика новоутворень дитячого віку.
43. Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку.
44. Предметна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці.
45. Види предметних дій.
46. Розумовий розвиток дитини раннього віку.
47. Проблема кризи трьох років.
48. Характеристика основних психічних новоутворень раннього віку.
49. Специфіка соціальної ситуації розвитку дошкільника.
50. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дошкільника.
51. Структура розгорнутої форми ігрової діяльності дитини дошкольного віку.
52. Розвиток сюжетно-рольової гри в дошкільному віці. Етапи прийнятийія ролі.
53. Потреби дитини дошкільного віку та формування мотивів его поведения.
54. Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільника.
55. Розвиток мислення в дошкільному віці.
56. Особливості розвитку уваги і пам'яті дошкільнят.
57. Характеристика уяви в дошкільному віці.
58. Статево-рольова ідентифікація в дошкільному віці.
59. Психологічна готовність дитини до навчання в школі (характеристика основних
компонентів).
60. Інтелектуальна готовність дитини до навчання в школі.
61. Поняття про мотиваційної готовності до навчання у школі.
62. Емоційно-вольова готовність до навчання в школі.
63. Особистісна готовність до навчання у школі.
64. Характеристика основних новоутворень періоду дошкільного дитинства.
65. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку молодших шкільников.
66. Аналіз соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.
67. Особливості навчальної діяльності молодшого школяра.
68. Структура навчальної діяльності молодшого школяра та шляхи її формування.
69. Засвоєння моральних норм і правил поведінки в молодшому шкільному віці.
70. Рівні і стадії морального розвитку за Л. Колбергом.
71. Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів.
72. Самооцінка молодших школярів.
73. Особливості взаємовідносин і спілкування молодших школярів.
74. Психічні новоутворення в молодшому шкільному віці.
75. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку підлітків.
76. Біологічний чинник у розвитку підлітків (статеве дозрівання, акселерація)
77. Соціальна ситуація розвитку підлітка
78. Почуття дорослості як центральне новоутворення в підлітковому віці.
79. Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків.
80. Новоутворення особистості в підлітковий період.
81. Розвиток самосвідомості підлітка.
82. Комунікативна діяльність в підлітковому віці: перебудова відносин з однолітками та
дорослими.
83. Проблема "важких" підлітків: причини та умови профілактики.
84. Соціальна ситуація розвитку в старшому шкільному віці.
85. Перебудова взаємин з однолітками і дорослими на етапі ранній юності.
86. Формування статево-рольових цінностей і статево-рольового самовизначення в ранній
юності.
87. Дружба і любов у ранній юності.
88. Мотиви поведінки і ціннісні орієнтації в юності.
89. Професійне самовизначення в ранній юності.
90. Основні новоутворення раннього юнацького віку.
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