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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА НОТАТКА 

 



 
Навчальна дисципліна «Психологія розвитку та вікова психологія» – обов’язкова 

дисципліна професійної підготовки циклу професійної підготовки магістрантів  

 

Навчальна дисципліна «Психологія розвитку та вікова психологія» належить до нормативних 

дисциплін циклу професійної підготовки, вивчення якої передбачено за освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців освітнього ступеня – магістр. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є особливості розвитку психіки людини, зміст і 

закономірності її вікових змін в ході онтогенезу особи. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Ознайомити студентів зі загальними особливостями і закономірностями розвитку психіки 

людини, змістом і закономірностями її вікових змін в ході онтогенезу особи. 

 

 

Основні завдання 

            Формування знань про базові особливості і закономірності розвитку людської психіки 

в ході онтогенезу людського індивідуума. 

            Розвиток умінь і навичок правильно і науково обґрунтовано пояснювати, вивчати і 

досліджувати особливості і закономірності розвитку людської психіки в ході онтогенезу 

людського індивідуума. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія» щільно пов’язане з такими 

дисциплінами як «Психологія особистості», «Анатомія і фізіологія людини», «Педагогічна 

психологія» та деякими іншими, які вивчаються даною спеціальністю. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен знати: 

- предмет і завдання психології розвитку та вікової психології;  

- методологічні принципи і методи психології розвитку та вікової психології;  

- сутність і специфіку змісту вікової психології як психологічної науки;  

- основні теорії і концеції вікової психології як психологічної науки;  

- основні закономірності розвитку психіки особи на різних вікових етапах її життєвого шляху;  

- характеристику основних шкіл сучасної вікової психології;  

- перспективи подальшого розвитку сучасної вікової психології тощо. 

 

           Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною «Психологія 

розвитку та вікова психологія»: 

            ЗК 12 –  здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

СК 7 – здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік. Випускник повинен вміти: 

- організовувати вивчення особливостей і закономірностей розвитку людської психіки в ході 

онтогенезу її носія; 

- пояснювати психічний розвиток людини з позиції різних концепцій вікової психології;  

- застосовувати адекватні методи вивчення особливостей і закономірностей розвитку людської 

психіки в ході онтогенезу людського індивідуума;  

- проводити науково обґрунтований аналіз відповідних психологічних фактів;  

- адекватно застосовувати відповідні розвивальні і корекційні методи і способи оптимізації 

розвитку психіки людини з урахуванням її вікових особливостей. 



 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Навчальна програма складена на 4 кредити. 

Форми контролю: поточний контроль, залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЇ» 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05 «Соціальні та поведінкові науки» 

«Психологія розвитку та вікова 

психологія» – обов’язкова дисципліна 

професійної підготовки 



Код та назва спеціальності: 

053 «Психологія» 

Освітній ступінь: 

Магістр 

Спеціалізація:  

- 

 

Курс: 1 

Семестр: 1 

Методи навчання: 

Лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в 

бібліотеці, складання схем, діаграм, 

таблиць, розв’язування кросвордів тощо  

 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна 

робота 

студента 

Індивідуальна 

робота студента 

(ІР) 

4 120 6 4 2 114 - 

Кількість 

тижневих годин 

Вид контролю 

2 Залік 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Курс_____1______ Семестр_____1___ Кількість годин, з них:  

№  

Всього годин у семестрі________120_______ 

 

Теми 

лек-

ції 

(Л) 

семі

нар. 

зан. 

(СЗ) 

пра

кт., 

лаб

. 

зан

. 

(П

З, 

ЛЗ) 

інд.

-

кон

с. 

роб

. 

(ІК

Р) 

сам. 

роб. 

студ. 

(СРС) 

фор-ма 

конт-

ролю 

П

р

и

м

іт

-

к

а 

 Змістовий модуль І. Основи психології розвитку та вікової психології  

 1 

Загальна характеристика психології розвитку та 

вікової психології  1      30  СР  

 2 

Основні психологічні концепції вікової 

періодизації психічного розвитку особи  1  1    27   У  

 

Змістовий модуль ІІ. Структурні складові і розділи психології розвитку та вікової 

психології 

 3 

Особливості психічного розвитку особи на різних 

вікових етапах  1     30 

    

СР  

 4 Психологія дорослості та старості  1  1    27      У  

 Всього  4  2   

   

114     

 

Форми контролю: усне опитування – У 

                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР. 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 
 

 

Змістовий модуль І. Основи психології розвитку та вікової психології. 

 



Тема 1.  Загальна характеристика психології розвитку та вікової психології. 

 

          Предмет психології розвитку та вікової психології як психологічної науки. Основне 

завдання психології розвитку та вікової психології. Розвиток вікової психології в історичному 

контексті. Методологія сучасної вікової психології. Система методів сучасної вікової 

психології і як фундаментальної, і як прикладної галузі психологічної науки. Ключові 

категорії сучасної вікової психології. Особлива роль у віковій психології організаційних 

методів реалізації досліджень: порівняльного, лонгитюдного, комплексного. Перспективи 

розвитку сучасної вікової психології.  

Онтогенез людини як об’єкт наукового пізнання. Психофізичний вимір явища онтогенезу 

людини. Сфера психічного у контексті онтогенезу людини. Явище психічного розвитку особи 

як об’єкт наукового вивчення. Взаємозв’язок психічного і фізичного  розвитку людини. Явища 

дозрівання, формування, становлення в контексті цього взаємозв’язку. Основні чинники 

психічного розвитку людини в онтогенезі. Біологічні передумови психічного розвитку особи. 

Соціальні умови психічного розвитку особи. Взаємодія біологічного і соціального чинників як 

основа психічного розвитку особи в її онтогенезі. 

Діяльність як умова і засіб психічного розвитку людини. Спілкування як умова і засіб 

психічного розвитку людини. Навчання як умова і засіб психічного розвитку людини. 

Виховання як умова і засіб психічного розвитку людини. Основні закономірності психічного 

розвитку людини. Явища актуального рівня психічного розвитку дитини та зони її 

найближчого психічного розвитку. Сензитивні періоди психічного розвитку дитини та їхня 

роль у цьому розвиткові. 

 

 

Тема 2.  Основні психологічні концепції вікової періодизації психічного розвитку особи. 

 
          Вік як об’єкт наукового тлумачення і вивчення. Вікова неоднорідність психічного 

розвитку людини. Проблема періодизації вікового розвитку особи. Принципи і критерії вікової 

періодизації  психічного розвитку людини. Явище вікової кризи. Особливості вікових криз в 

онтогенезі людини. Соціальна ситуація як критерій вікової періодизації психічного розвитку 

особи. Провідний вид діяльності як критерій вікової періодизації психічного розвитку особи. 

Психічні новоутворення як критерій вікової періодизації психічного розвитку особи.    

           Концепції вікового психічного розвитку особи. Вікова періодизація психічного 

розвитку особи за Д. Б. Елькониним. Вікова періодизація психічного розвитку особи за        А. 

В. Петровським. Явище стадій соціалізації людини за А. В. Петровським.  Вікова періодизація 

психічного розвитку особи за З. Фройдом. Психо-сексуальні стадії розвитку особи за З. 

Фройдом. Вікова періодизація психічного розвитку особи за Е. Ериксоном. Явища нормальної 

та аномальної ліній психічного розвитку особи у його віковій періодизації за Е. Ериксоном. 

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль ІІ. Структурні складові і розділи психології розвитку та вікової 

психології. 

     
        Тема 3.  Особливості психічного розвитку особи на різних вікових етапах. 

 

           Дошкільний вік і його психологічні особливості. Фаза новонародженості як особливий 

період немовлячого дитинства. Причини кризи новонародженості. Базовий сенсорний 

розвиток новонародженої дитини. Розвиток її емоційної сфери. Безпосереднє спілкування з 

дорослими як провідний вид активності такої дитини. Сенсо-моторний розвиток, оволодіння 



мовленням та виникнення наочно-дійового мислення у немовлячий період онтогенезу 

людини. 

          Особливості соціальної ситуації психічного розвитку дитини у ранньому віці онтогенезу 

людини. Предметно-маніпулятивна діяльність як провідний вид діяльності в цьому віці. 

Явища предметних та знаряддєвих дій. Перші ігри дітей. Розумовий розвиток у ранньому віці. 

Формування і розвиток у ньому свідомості, моральних цінностей і переживань. Криза третього 

року життя, основні її причини та поведінкові прояви. 

           Соціальна ситуація розвитку дитини на завершальному етапі дошкільного віку. 

Розвиток мотиваційної сфери особистості дитини у цьому віці. Формування перших етичних 

норм поведінки та Я-концепції дитини у цьому віці. Формування у його перебігові статевої 

ідентичності дитини. Сюжетно-рольова гра як провідний вид діяльності дітей цього віку. 

Основні тенденції розвитку пізнавальної сфери особистості дитини у цьому віці. Розвиток 

продуктивних видів діяльності дитини в цьому віці.  

Шкільний вік: особливості розвитку психіки. 

Специфіка соціальної ситуації психічного розвитку молодшого школяра. Особливості 

навчальної діяльності в молодшому шкільному віці. Розвиток пізнавальних психічних 

процесів та інтересів молодшого школяра. Особистісно-мотиваційний розвиток молодшого 

школяра. Стадії морального розвитку молодшого школяра за Л. Кольбергом. Розвиток 

свідомості та емоційно-вольової сфери особистості молодшого школяра. Характеристика 

психічних новоутворень у молодшому шкільному віці. 

 Особливості соціальної ситуації психічного розвитку підлітка. Розвиток пізнавальних 

психічних процесів та інтересів підлітків. Егоцентризм підліткового мислення. Мрії підлітка 

як специфічні прояви підліткової уяви. Основні психічні новоутворення підліткового віку. 

Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. Криза підліткового віку. Комунікативна 

активність у середньому шкільному віці. Інтимно-особистісне спілкування та його роль в 

особистісному розвиткові підлітка. Явище «важких підлітків». 

 Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Формування статево-рольових цінностей і 

статево-рольового визначення у цьому віці, засвоєння і утвердження гендерних стереотипів 

«фемінінності» і «маскулінності». Дружба і кохання в юнацькому віці. Домінуючі мотиви 

поведінки і ціннісні орієнтації у юнацькому віці. Психологічні особливості вибору майбутньої 

професії. Проблема професійного самовизначення. Особливості навчально-професійної 

діяльності юнаків і дівчат. Характеристика основних психічних новоутворень юнацького віку.  

 

 

         Тема 4.  Психологія дорослості та старості. 

 

 Явище дорослості людини як психофізичний феномен. Психологічні особливості дорослої 

людини. Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини етапу дорослості 

(зрілості). Психологічні концепції вікової періодизації  психічного статусу дорослої людини 

за Б. Г. Ананьєвим, Е. Ериксоном, В. Ф. Моргуном тощо. Різноманітність діяльностей і форм 

соціальної активності людини у дорослому віці. Досягнення максимуму власної  продуктивної 

самореалізації людиною у дорослому віці. Пізнавальна активність та її можливості у людини 

дорослого віку. Універсальний формат психічного розвитку дорослої дюдини. Професійна, 

сімейна, громадянська самореалізація дорослої людини та їхній взаємозв’язок. 

 Вікові кризи особи періоду дорослості. Психологічна характеристика ранньої дорослості, 

середнього та пізнього дорослого віку. Асоціальні явища в житті дорослої людини та їхній 

вплив на розвиток особистості людини періоду дорослості. Психологічні проблеми особи, 

пов’язані з віковими змінами періоду дорослості. Еволюція та інволюція психіки в дорослому 

віці. Старіння як психофізіологічне явище. Загальна психологічна характеристика явища 

старості в онтогенезі людини.  

 

 

 

 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 
Тема 1: Загальна характеристика психології розвитку та вікової психології. 

 

Мета лекції – розглянути психологію розвитку та вікову психологію як галузь психологічної 

науки, визначити основні засади цієї науки. 

 
План лекції: 

1. Предмет і основне завдання психології розвитку та вікової психології як 

психологічної науки.  



2. Розвиток вікової психології в історичному контексті.  

3. Методологія та система методів сучасної психології розвитку і вікової психології.  

4. Онтогенез людини як об’єкт наукового пізнання.  

5. Основні чинники психічного розвитку людини в онтогенезі. 

6. Основні закономірності психічного розвитку людини.  

7. Сензитивні періоди психічного розвитку дитини та їхня роль у цьому розвиткові. 

 

Опорні поняття: психологічна наука, психологія розвитку, вікова психологія, предмет вікової 

психології, завдання вікової психології, методологія вікової психології, категорії вікової 

психології, онтогенез, сензитивний період психічного розвитку. 

 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14). 

 
Тема 2: Основні психологічні концепції вікової періодизації психічного розвитку особи. 
 

Мета лекції – розкрити і обгрунтувати зміст основних концепцій вікової періодизації 

психічного розвитку особи. 

 

План лекції: 

1. Вік як об’єкт наукового тлумачення і вивчення.  

2. Проблема періодизації вікового розвитку особи.  

3. Явище вікової кризи. Особливості вікових криз в онтогенезі людини.  

4. Концепції вікового психічного розвитку особи.  

5. Вікова періодизація психічного розвитку особи за Д. Б. Елькониним.  

6. Вікова періодизація психічного розвитку особи за А. В. Петровським.  

7. Вікова періодизація психічного розвитку особи за З. Фройдом.  

8. Вікова періодизація психічного розвитку особи за Е. Ериксоном. 

 

Опорні поняття: онтогенез, психічний розвиток особи, вік, чинники психічного розвитку, 

діяльність, спілкування, навчання, виховання, закономірності психічного розвитку, 

актуальний рівень психічного розвитку, зона найближчого психічного розвитку, концепція 

вікового психічного розвитку.  

 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14). 

 
Тема 3: Особливості психічного розвитку особи на різних вікових етапах. 

 

Мета лекції – розглянути особливості психічного розвитку особи на різних вікових етапах.  

 

План лекції: 

1. Вікова неоднорідність психічного розвитку людини.  

2. Дошкільний вік і його психологічні особливості.  
3. Психологія розвитку особи у дошкільному віці. 

4. Шкільний вік: особливості розвитку психіки.  

5. Криза підліткового віку.  

6. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці.  

7. Проблема професійного самовизначення особи. 

 

Опорні поняття: вік, дошкільний вік, шкільний вік, гетерогенність психічного розвитку, 

принципи вікової періодизації, критерії вікової періодизації, вікова криза, соціальна ситуація 

розвитку, професійне самовизначення особи.. 

 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14). 

 



Тема 4: Психологія дорослості та старості. 

 
Мета лекції – розглянути сутність і особливості психологічного розвитку осіб дорослого віку 

та похилого віку. 

 

План лекції: 

1. Явище дорослості людини як психофізичний феномен.  
2. Психологічні особливості дорослої людини.  
3. Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини етапу дорослості 

(зрілості).  
4. Психологічні концепції вікової періодизації  психічного статусу дорослої людини за 

Б. Г. Ананьєвим, Е. Ериксоном, В. Ф. Моргуном тощо.  
5. Досягнення максимуму власної  продуктивної самореалізації людиною у дорослому 

віці.  
6. Професійна, сімейна, громадянська самореалізація дорослої людини та їхній 

взаємозв’язок. 
7. Вікові кризи особи періоду дорослості.  
8. Психологічна характеристика ранньої дорослості, середнього та пізнього дорослого 

віку.  
9. Психологічні проблеми особи, пов’язані з віковими змінами періоду дорослості. 

Еволюція та інволюція психіки в дорослому віці.  
10. Старіння як психофізіологічне явище.  
11. Загальна психологічна характеристика явища старості в онтогенезі людини. 

 

 

Опорні поняття: дорослість, психофізичний феномен, психологічні концепції вікової 

періодизації, продуктивна самореалізація, вікові кризи дорослості, рання дорослість, середній 

дорослий вік, пізня дорослість, психологічна проблема, старіння, онтогенез, старість. 

 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
Заняття 1. Тема: Вікова періодизація психічного розвитку особи. 

1. Прикладний зміст вікової періодизації психічного розвитку особи. 

2. Критерії вираженості явища вікової кризи у психічному розвиткові особи. 

3. Порівняльний аналіз різних концепцій вікової періодизації психічного розвитку 

особи. 

 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14). 

 
Заняття 2. Тема: Особливості динаміки психічної діяльності осіб дорослого та похилого 

віку.  

1. Психологічні особливості осіб дорослого віку. 



2. Психологічні особливості осіб похилого віку. 
3. Психодіагностика та психокорекція психічного розвитку осіб різних вікових категорій. 

Література: основна (1-15); додаткова (1-14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Частина курсу «Психологія розвитку та вікова психологія» виноситься на самостійне 

вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів 

самостійно мислити та застосовувати теоретичні знання на практиці. 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні навчально-методичної літератури, окремих 

питань тієї чи іншої теми, виконання з цих тем навчальних завдань в позааудиторний час. 

Форми навчальних завдань. 

Складання конспекту і письмової відповіді на запитання. Навчальні завдання виконуються у 

окремому зошиті і перевіряються під час семінарських занять. В зошиті слід акуратно, без 

скорочення слів виконати всі навчальні завдання. 

За бажанням студент може підготувати реферат на одну зі запропонованих тем. 

 

Тема 1: Загальна характеристика психології розвитку та вікової психології. 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 



1. Характеристика  психології розвитку як складової сучасної психологічної науки.  

2. Порівняльний аналіз вікової психології та інших галузей сучасної психологічної 

науки. 

Контрольні питання: 

1. Дайте характеристику сучасної психології розвитку як науки. 

2. В чому особливості вікової психології як галузі сучасної психології порівняно з 

іншими її галузями? 

 

Тема 2: Основні психологічні концепції вікової періодизації психічного розвитку особи. 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Вікова періодизація психічного розвитку людини у її прикладному вимірі.  

2. Проблема концептуального трактування вікової періодизації психічного  розвитку 

людини.  

Контрольні питання:  

1. Розкрийте суть прикладного виміру вікової періодизації психічного розвитку 

людини. 

2. Визначте  проблемність концептуального трактування вікової періодизації 

психічного  розвитку людини.   

 
Тема 3: Особливості психічного розвитку особи на ранніх вікових етапах. 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Вікова періодизацію психічного розвитку людини до періоду її дорослості. 
2. Особливості психічного розвитку людини до періоду її дорослості. 

Контрольні питання: 

1. В чому полягає вікова періодизація психічного розвитку людини до періоду її 

дорослості? 

2. Розкрийте особливості психічного розвитку людини до періоду її дорослості. 
 

        Тема 4: Психологія дорослості та старості. 

На самостійне вивчення виносяться наступні питання: 

1. Психологічні особливості психічного розвитку людини періоду дорослості. 

2.   Вікова структура періоду дорослості людини. 

Контрольні питання: 

1. Наведіть основні психологічні особливості психічного розвитку людини періоду 

дорослості. 

2. В чому полягає вікова структура періоду дорослості людини? 

 

VII. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА 

 

Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи викладача зі 

студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і розвитку 

індивідуальних особливостей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться з метою посилення мотивації студентів до 

пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному руслі. 

Основним завданням індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами є 

розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента з максимальною 

індивідуалізацією та урахуванням його психологічних особливостей і академічної успішності, 

що сприятиме становленню особистості майбутнього фахівця. 

Провідним напрямком в індивідуалізації освіти є диференціація допомоги в навчанні, яка 

полягає не в спрощенні завдань для менш підготовлених студентів, а в обсягах і характері 

викладача. Тобто, для менш підготовлених студентів необхідні більш детальні роз’яснення та 

рекомендації щодо виконання необхідних завдань, більш детальний контроль їхньої роботи. 



Що стосується більш підготовлених студентів, це має бути робота, спрямована на створення 

умов для поглиблення їх знань та розвитку творчих здібностей.  

Види індивідуально-консультативної роботи можна виділити на основі її місця в процесі 

навчання і характеру навчальної діяльності студента: 

- за завданням навчального процесу: мотивуючий, навчаючий, контролюючий; 

- за характером навчальної діяльності студентів: репродуктивний, продуктивний, 

творчий. 

Індивідуально-консультативна робота проводиться у вигляді індивідуальних занять та 

консультацій. 

Індивідуальні заняття проводяться зі студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки 

та розвитку індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття проводяться у формі 

діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, тренінгу, перевірки виконання 

завдань з самостійної роботи, екскурсій, наукових гуртків, а також написання рефератів.  

Консультація – це один з видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання 

студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація може бути 

індивідуальною або проводитись для групи чи потоку студентів, залежно від того, чи викладач 

консультує студентів з питань пов’язаних з виконанням індивідуальних завдань чи з 

теоретичних питань навчальної дисципліни. Проведення викладачем консультацій фіксується 

у спеціальному журналі, що знаходиться на кафедрі. 

 

 

VIIІ. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 
З метою активізації процесу навчання передбачено застосування прямих (лекції, семінарські 

заняття) та непрямих методів навчання. Передбачено застосування проблемних лекцій, 

дискусій, написання індивідуальних завдань, що носять дослідницький характер, розв’язання 

тестів, складання термінологічних кросвордів, написання психологічних диктантів.  

 



      IX. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
Організація процесу навчання студентів з навчальної дисципліни «Психологія розвитку та 

вікова психологія» повинна стимулювати студентів наполегливо і систематично вчитися. 

При розробці критеріїв системи оцінювання якості навчання  враховується 3 основні 

компоненти: 

 рівень знань; 

 навички самостійної роботи; 

 індивідуальна науково-дослідна робота. 

Рівень знань: береться до уваги: 

- глибина і міцність знань; 

- рівень мислення; 

- вміння синтезувати знання по окремих темах; 

- вміння складати розгорнутий план відповіді; 

- давати точні формулювання; 

- правильно користуватись понятійним апаратом; 

- культура відповіді (грамотність, логічність і послідовність викладу). 

Навички самостійної роботи: 

- навики пошуку необхідної літератури; 

- орієнтація в потоці інформації; 

- навики ведення записів (складання простого і розгорнутого плану, конспекту) 

Індивідуальна науково-дослідна робота: 

- навики науково-пошукової роботи (написання наукових статей, виконання реферату, 

виступи, тощо). 

Об'єктивна оцінка рівня знань студентів вимагає: 

 постійного контролю відвідування навчальних занять кожним 

студентом; 

 проведення систематичного поточного контролю знань на 

семінарських заняттях; 

 належної організації проведення консультацій та екзамену.  

 
Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на 

семінарських/практичних заняттях, самостійної роботи (СРС), виконання ІНДЗ. 

Залік виставляється на останньому занятті за результатами поточної роботи студента.  

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). 
Освітня діяльність студентів на семінарських заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою 

(від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр визначається 

як середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у журналі 

обліку відвідування та успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт (К=10): 

 

РПК = (Сума балів за результатами поточного контролю / кількість 

об’єктів контролю) × К 

 

 

Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю становить 50.  

Максимальна кількість балів за результатами екзамену становить 50. 

 
  



9.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності 

студентів 
 

Поточний 

контроль 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДЗ) 

Самостійна 

робота 

студента 

(СРС) 

 

 

ЕКЗАМЕН 

 

РАЗОМ 

– 100 

балів 

Семінарські 

заняття 

50 балів 50 балів 

 
 

 

9.2.  Схема нарахування балів, які отримують студенти з навчальної 

дисципліни з формою підсумкового контролю – залік. 
 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті 10 - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 43 - 98 

Максимальна кількість балів:  171 

171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = загальна кількість 

балів. 

- 

 

Вид начальної діяльності студента передбачає аудиторну роботу (лекції, 

практичні/семінарські заняття, лабораторні роботи/виконання проекту в 

навчальній лабораторії), самостійне опрацювання тем навчальної дисципліни, 

виконання індивідуальних завдань (відповідно до робочого навчального плану) і 

самостійної роботи, рубіжний контроль (виконання модульної контрольної 

роботи). 

 

 

 
 



9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами 

підсумкового контролю 

 
Рейтинг 

студента 

Оцінка 

за 

шкалою 

ESTS 

Визначення Оцінка 

За 

національною 

системою 

за системою 

факультету 

90-100 

 

A Відмінно (EXCELENT) - відмінне 

виконання з незначною кількістю 

неточностей 

Відмінно 5 

82-89 

 

B Дуже добре (VERI GOOD) - вище 

середніх стандартів, але з деякими 

неточностями 

Добре 4 

75-81 

 

C Добре(GOOD) – в цілому змістовна 

і правильна робота з певною 

кількістю незначних помилок 

Добре 4 

68-74 

 

D Задовільно (SATISFACTORI) – 

непогано, але зі значною кількістю 

недоліків 

Задовільно 3 

60-67 

 

E Достатньо (SUFFICIENT) – 

виконання відповідає мінімальними 

критеріями 

Задовільно 3 

35-59 

 

FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 

певна додаткова робота для 

успішного складання екзамену 

Незадовільно 2 

1-34 

 

F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 

Незадовільно 2 

 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними.  

FХ означає „незадовільно” і студент може бути допущений до підсумкового контролю за умови 

певної додаткової роботи.  

F означає „незадовільно” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої студент не 

допускається до підсумкового контролю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.4.  Тематика контрольних робіт 

 
  1. Явище психічного розвитку в сучасній психології. Аналіз основних концепцій психічного   

     розвитку.  

  2. Основні чинники психічного розвитку людини. 

  3. Проблема вікової періодизації, основні принципи періодизації вікового розвитку.  

  4. Критерії вікової періодизації.  

  5. Спостереження як основний емпіричний метод дослідження у сучасній психології   

     розвитку.  

  6. Експеримент як основний емпіричний метод дослідження у сучасній психології розвитку. 

  7. Особливості розвитку органів відчуття новонародженої дитини. Новоутворення.  

  8. Формування передумов засвоєння мови в немовлячому віці.  

  9. Сенсомоторний розвиток дитини та виникнення наочно-дійового мислення.  

10. Предметна діяльність як провідний вид діяльності в ранньому віці та її значення для   

      психічного розвитку дитини. Види предметних дій. 

11. Розумовий розвиток дитини раннього віку (сприймання, мислення). Розвиток емоцій.  

12. Психічні новоутворення у ранньому віці.  

13. Проблема кризи трьох років. Основні поведінкові прояви кризи.  

14. Специфіка соціальної ситуації розвитку дошкільника.  

15. Провідна діяльність у дошкільному віці. Основні лінії гри. Розвиток символічних ігрових  

       дій.  

16. Потреби дитини дошкільного віку та формування мотивів її поведінки. Супідрядність  

       мотивів.  

17. Сенсорний розвиток та особливості розвитку уяви дошкільника.  

18. Особливості мислення, уваги та пам’яті дошкільнят.  

19. Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільника.  

20. Психологічна готовність дитини до навчання в школі: характеристика основних    

      компонентів.  

21. Аналіз соціальної ситуації розвитку молодшого школяра.  

22. Структура та особливості навчальної діяльності молодшого школяра.  

23. Засвоєння моральних норм та правил поведінки в молодшому шкільному віці.  

24. Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів.  

25. Самооцінка молодших школярів. Особливості взаємовідносин та спілкування молодших  

      школярів.  

26. Психологічні новоутворення в молодшому шкільному віці.  

27. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Криза підліткового віку.  

28. Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків.  

29. Становлення особистості. Спрямованість і самосвідомість підлітка.  

30. Особливості самооцінки підлітків. Афект неадекватності та комплекс неповноцінності як  

       аномалії самооцінки в підлітковий період.  

31. Почуття дорослості як центральне новоутворення підліткового віку.  

32. Новоутворення особистості в підлітковий період.  

33. Інтимно-особистісне спілкування як провідний вид діяльності в підлітковому віці.  

      Специфіка комунікативної діяльності підлітків.  

34. Соціальна ситуація розвитку в старшому шкільному віці.  

35. Формування статево-рольових цінностей та статево-рольового самовизначення в ранній   

       юності. Дружба і кохання в ранній юності.  

36. Мотиви поведінки та ціннісні орієнтації в юності.  

37. Професійне самовизначення в ранній юності.  

38. Розвиток особистості в юнацькому віці.  

39. Ненормативні кризи в шкільному віці, її симптомокомплекс та місце у системі вікової  

       періодизації.  

40. Визначення віку дорослості. Класифікація періодів дорослості за Е. Ериксоном.  



41. Особливості психосоціального розвитку в період ранньої, середньої та пізньої дорослості. 

42. Особливості інтелектуальних функцій в період ранньої, середньої та пізньої зрілості.  

43. Характеристика першої та другої нормативних криз періоду ранньої дорослості.  

44. Ненормативні кризи віку дорослості.  

45. Нормативні кризи періоду середньої та пізньої дорослості.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5.  Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 
1. Психологія розвитку як складова сучасної психології. 

2. Вікова психологія як галузь психологічної науки. 

3. Сутність, об’єкт і предмет психології розвитку. 

4. Сутність, об’єкт і предмет вікової психології. 

5. Співставлення психології розвитку і вікової психології. 

6. Методологія та методи психології розвитку і вікової психології. 

7. Структура, функції і завдання психології розвитку і вікової психології. 

8. Місце психології розвитку і вікової психології в системі наукових знань. 

9. Напрями, концепції, теорії психології розвитку і вікової психології. 

10. Виникнення і розвиток вікової психології та психології розвитку. 

11. Психічний і особистісний розвиток людини: умови, суперечності, детермінанти, 

загальні закономірності психічного розвитку особи. 

12. Явище віку. 

13. Періодизація вікового розвитку людини. 

14. Психічний розвиток новонародженого немовляти. 

15. Особливості психічного розвитку у ранньому дитинстві. 

16.  Психічний розвиток особи у ранньому дитинстві. 

17.  Психічний розвиток особи у дошкільному віці. 

18. Загальна характеристика розвитку молодшого школяра. 

19. Розвиток свідомості молодшого школяра. 

20. Розвиток спонукальної сфери особистості молодшого школяра. 

21. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра. 

22. Психологія підлітка. 

23. Соціальна ситуація розвитку підлітка. 

24. Провідна діяльність підлітка. 

25. Психологічні новоутворення підліткового віку. 

26. Розвиток самосвідомості у підлітковому віці. 

27. Розвиток мотивації підлітка. 

28. Пізнавальний розвиток у підлітковому віці. 

29. Загальна психологічна характеристика осіб юнацького віку. 

30. Особливості спілкування осіб юнацького віку. 

31. Розвиток пізнавальної сфери особистості осіб юнацького віку. 

32. Дорослість як етап онтогенезу людини. 

33. Вікова періодизація психічного розвитку дорослої людини. 

34. Проблема психічного розвитку дорослої людини. 

35. Загальна психологічна характеристика раннього дорослого віку. 

36. Основні особливості особистісно-психологічного розвитку особи у ранньому 

дорослому віці. 

37. Динаміка психо-фізіологічних функцій особи у ранньому дорослому віці. 

38.  Основні особливості особистісно-психологічного статусу особи у середньому 

дорослому віці. 

39. Основні психологічні проблеми буття особи у середньому дорослому віці.  

40. Розвиток Я-концепції особи у дорослому віці. 

41.  Основні особливості особистісно-психологічного статусу особи у пізньому 

дорослому віці.  

42. Інволюційні тенденції психо-фізіологічного ресурсу особи у пізньому дорослому віці. 

43. Основні психологічні проблеми буття особи у пізньому дорослому віці. 

44. Загальна психологічна характеристика старості. 

45. Особливості пізнавальних психічних процесів у старості. 

46. Динаміка емоційної сфери особистості особи у старості. 

47. Психо-фізіологічні обмеження життєдіяльності осіб похилого віку і особливості 

їхньої поведінки. 

48. Процес наближення смерті і відходу з життя у осіб похилого віку.  
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