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ВСТУП 

 

Вікова психологія є багатогалузевою академічною наукою, яка вивчає 

психічний розвиток людини в онтогенезі. Ця галузь психологічного знання 

вивчає загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку психічних 

процесів і властивостей у дітей, підлітків, юнаків, дорослих і зумовлену віком 

динаміку співвідношень між ними; причини та закономірності переходу від 

одного вікового періоду до наступного; становлення різних видів діяльності; 

формування психічних якостей і властивостей, спонукальної та емоційної сфер, 

характеру, здібностей особистості. 

Робота практичного психолога не можлива без знань закономірностей 

психічного розвитку, вікової динаміки психічних процесів, без урахування 

індивідуальних особливостей людей. 

         Оволодіння основними знаннями і вміннями вимагає від студентів 

усвідомленої самостійної роботи, для керівництва якою запропоновано 

методичні рекомендації. Вони враховують модульну будову навчального 

процесу. Навчальний курс з вікової психології для студентів денної форми 

навчання поділено на два модулі: «Теоретичні основи вікової психології» та 

«Характеристика вікових періодів психічного розвитку». Кожний з модулів 

містить у собі всі види навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття та 

самостійну роботу студентів. Тому методичні рекомендації містять плани 

практичних занять з детальними коментарями щодо підготовки з кожного  

питання, згідно із запропонованою літературою. Розроблено систему усних і 

письмових завдань для самоконтролю студентів.  

Додаються  контрольні питання для підготовки до іспиту. 

Методичні вказівки складено відповідно до освітньо-професійної та  

навчальної програм з навчального курсу «Вікова психологія» для студентів 

спеціальності 053 – «Психологія». 
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

  

у тому числі 

л сем п.з інд с.р. л сем п.з інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні основи вікової психології 

Тема 1 Предмет і 

методи вікової 

психології 

16 2  2  12       

Тема 2-3 

Зарубіжні теорії 

психічного 

розвитку  

20 4  4  12       

Тема 4 Вітчизняні 

теорії психічного 

розвитку 

14 2  2  10       

Тема 5 Проблема 

віку в контексті 

психологічної 

науки 

20 2 

 

 2  16       

Разом за змістовим 

модулем 1 

70 10  10  50       

Змістовий модуль 2  

Характеристика вікових періодів психічного розвитку 

Тема 6 Психо-

фізіологічний 

розвиток дітей у 

період немовляти 

10 2  2  6       

Тема 7 Психологія 

раннього 

дитинства 

14 2  2  10       

Тема 8 Психічний 

розвиток 

дошкільнят  

20 2  4  14       

Тема 9 

Особливості 

психічного 

розвитку дітей 

молодшого 

шкільного віку 

16 2  2  12       

Тема 10 

Психологія 

20 2  4  14       
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дорослішання 

Тема 11 

Психічний 

розвиток зрілих 

людей 

16 2  2  12       

Тема 12 

Психологія 

старості 

14 2  -  12       

Разом за змістовим 

модулем 2 

110 14  16  80       

Усього годин: 180 24  26  130       
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2 ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Модуль 1 

Практичне заняття № 1 

Тема. Вікова психологія як наука 

Мета: усвідомити предмет вивчення, методологію та функції вікової 

психології. 

План 

1.Загальна характеристика предмету вивчення вікової психології. 

2. Методологія науки. Загальні принципи вікової психології. 

3. Класифікація методів дослідження онтогенезу психіки людини. 

Теми рефератів 

1. Місце вікової психології в системі наук про людину. 

2. Історія становлення і розвитку вікової психології. 

3. Роль вікової психології у підготовці практичного психолога.  

Основні поняття і терміни: вікова психологія, предмет вікової 

психології, об’єкт науки, загальнофілософські принципи, загальнопсихологічні 

принципи, спостереження, бесіда, експеримент, інтерв’ю, анкетування, 

проективні методи, психологічне тестування, соціометричні методики, аналіз 

продуктів діяльності, метод зрізів, лонгітюдний метод. 

Короткі відомості з теми 

Вікова психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає процес 

розвитку психічних функцій та особистості протягом усього життя людини. 

Об’єктом науки є здорова людина, яка змінюється і розвивається в онтогенезі.  

Предметом вивчення є дослідження вікових періодів розвитку, їхні причини, 

механізми переходу від одного періоду до іншого, загальні закономірності, 

тенденції, темп і спрямованість психічного розвитку в онтогенезі. 

Наука тісно пов’язана із загальною психологією (дослідження психічних 

функцій, що дає можливість прослідкувати їх виникнення і динаміку на різних 

вікових етапах); психологією особистості (питання мотивації, самооцінки, рівня 
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домагань, ціннісні орієнтації, світогляд; вікова психологія вивчає появу цих 

властивостей на різних вікових етапах); соціальною психологією (дає 

можливість прослідкувати залежність розвитку і поведінки дитини від груп, до 

яких вона належить: родини, групи дитячого садка, класу, підліткової 

компанії); педагогічною психологією (цілеспрямований вплив дорослих на 

процес психічного розвитку, вікова розглядає процес взаємодії з дорослими з 

позиції дитини, а педагогічна – з позиції дорослого); диференціальною 

психологією (вивчення індивідуальних відмінностей, хоча вікова психологія 

розглядає загальні тенденції розвитку, але аналізуються можливі відхилення в 

кожному конкретному випадку). 

Ця наука спирається на такі загальнофілософські та загальнопсихологічні 

принципи: принцип детермінізму (з‘ясування причин психічних явищ, їх 

динаміки), принцип єдності психіки та діяльності, принцип особистісного 

підходу, принцип саморозвитку, принцип суб’єктності, принцип системності.  

Методологічною базою науки є сукупність загальнонаукових 

(теоретичний аналіз і синтез, порівняння і класифікація, систематизація, 

абстрагування і конкретизація, моделювання) та загальнопсихологічних методів 

(спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, проективні методи, 

психологічне тестування, соціометричні методики, аналіз продуктів діяльності, 

метод зрізів, лонгітюдний метод, експеримент).  

Завдання до теми 

1. Порівняйте предмет дослідження вікової та загальної психології. 

2. Складіть схему взаємозв’язків основних методологічних принципів, методів і 

конкретних методик психологічного дослідження. 

3. Письмово порівняйте погляди науковця-дослідника в галузі вікової 

психології та практичного психолога з позиції їх ставлення до дитини як 

суб’єкта розвитку. 
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4. У представленому уривку з книги Готтсданкер Р. порушена система 

викладу експериментального звіту. Виправте порядок викладу розділів, 

слідуючи логіці опису експериментальної роботи. 

«Експеримент не може існувати в свідомості, факт його проведення 

оформляється в документах. Мета експериментального звіту – ефективне 

донесення до можливих читачів сенсу експерименту. 

По-перше, – і це головне – експериментальний звіт має бути написаний 

ясно. По-друге, звіт містить стандартні розділи. Такий спосіб його оформлення 

допомагає автору організувати матеріал. Він орієнтує й читача, який вже знає, 

де і що йому шукати. Якщо ретельно дотримуватися структури опису, то 

досвідчений дослідник зможе повторити експеримент самостійно. Це 

називається відтворюваністю експерименту. Далі ми наводимо розділи 

експериментального звіту і їх функції: 

– у «Короткому змісті» автор передає основний зміст того, що було 

зроблено і що отримано в результаті; 

– у  «Назві» повідомляється про проблеми, що вивчаються; 

– у розділі «Обговорення» міститься інтерпретація результатів і 

висновки; 

– у «Запровадженні» розповідається про те, з якою метою експеримент 

був задуманий і проведений; 

– у розділі «Методика» дається докладний опис того, як проводився 

експеримент. Цей розділ включає складники: випробовувані, матеріал, 

обладнання, процедура; 

– у розділі «Примітки» зазначаються неопубліковані матеріали, 

дослідження, які проводяться, і малотиражні роботи; 

– у розділі «Результати» представлені проаналізовані дані разом з 

порівняльними таблицями і графіками; 

– «Цитована література» – посилання перераховуються в алфавітному 

порядку відповідно до форми». 
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5. Сформулюйте питання і побудуйте план бесіди з батьками за однією з 

тем: «Вільний час дитини», «Наша сім’я і спорт», «Наша сім’я і мистецтво», 

«Сімейне свято». Чітко визначте мету майбутньої розмови і зіставте з нею 

кожне поставлене запитання. 

6. Підготуйтеся до проведення дослідження пам’яті (уваги, мислення) у 

дітей 6 років: сформулюйте завдання дослідження (які саме характеристики 

цього психічного процесу ви будете вивчати), підберіть завдання для вивчення 

цих параметрів у 6-річних дітей, визначте критерії оцінювання результатів і 

підготуйте необхідну форму протоколу (якщо вона потрібна). Опишіть 

організацію експерименту. 

Контрольні питання 

1. Що вивчає вікова психологія? 

2. Охарактеризуйте теоретичні задачі науки. 

3. Охарактеризуйте коло практичних задач вікової психології. 

4. Які методи дослідження психіки дитини ви знаєте? 

5. Які вимоги слід ураховувати під час організації ефективного спостереження? 

6.  Назвіть основні етапи проведення формувального експеримент. 

7. Назвіть переваги і недоліки «продольних досліджень». 

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 12, 24]. 

 

Самостійна робота № 1 

Тема. Історія становлення вікової психології 

1. Розвиток учення про психічний розвиток за часів античності. 

2. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо. 

3. Значення роботи В. Прейєра «Душа дитини» у становленні вікової 

психології. 

4. Роль генетичного підходу у визначенні закономірностей психічного 

розвитку. 
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Завдання для самоперевірки 

1. Скласти таблицю, у якій відображено процес становлення та розвитку вікової 

психології. 

2. Скласти загальну характеристику розвитку сучасних тенденцій у віковій 

психології. 

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 12, 24]. 

 

Практичне заняття № 2–3 

Тема. Зарубіжні теорії психічного розвитку людини 

Мета: ознайомитися з основними зарубіжними теоріями розвитку, 

з’ясувавши їх сутнісні ознаки та вплив на розвиток сучасної науки. 

План 

1. Біогенетичний підхід у науці.  

2. Психоаналітичні теорії розвитку. 

3. Соціогенетичні концепції онтогенезу психіки. 

4. Стадії інтелектуального розвитку дітей за Ж. Піаже. 

Теми рефератів 

1. Внесок К. Бюлера у розвиток вікової психології. 

2. Ідея вікової періодизації З. Фрейда. 

3. Епігенетичний принцип вікової періодизації Е. Еріксона. 

4. Ж. Піаже як дослідник особливостей дитячого мислення. 

5. Внесок представників теорії соціального научіння  в розвиток вікової 

психології. 

         Основні поняття і терміни: теорія рекапітуляції, біогенетичний закон; 

інстинкт, дресура, інтелектуальний розвиток; психосексуальний розвиток, 

оральна, анальна, фалічна, латентна, генітальна стадії розвитку; «Едипів 

комплекс», «комплекс Електри»; его-психологія, базальна довіра (недовіра), 

ідентичність, психологічний мораторій; соціальне научіння, реактивна 

поведінка, оперантна поведінка, когнітивне научіння; характеристики дитячого 
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мислення: егоцентризм, реалізм, анімізм, артифікалізм; сенсомоторний 

інтелект, період конкретних операцій, період формальних операцій. 

Короткі відомості з теми 

У контексті біологізаторського підходу дитина розглядається як 

біологічна істота, наділена від природи певним здібностями, рисами характеру, 

формами поведінки. Спадковість визначає повністю процес розвитку: і його 

темп, і його результат (талановита чи посередня дитина). Середовище – умова 

розвитку, що існує до його народження. Розробляли цю концепцію К. Бюлер, 

Е. Геккель. 

Психоаналітики вважають, що головним чинником, який визначає 

розвиток особистості, є сексуальний інстинкт, що прогресує від однієї 

ерогенної зони до іншої протягом життя людини. Назви стадій співпадають з 

назвами частин тіла, стимуляція яких обумовлює реалізацію енергії лібідо: 

оральна стадія, анальна, фалічна, латентна, генітальна. Психосексуальний 

розвиток – це біологічно детермінована послідовність, що властива всім людям, 

незалежно від їх культурного рівня. Однак соціальний досвід індивіда 

привносить в кожну стадію певні установки, риси і цінності. 

Центральною проблемою соціогенетичної концепції розвитку стала 

проблема соціалізації.    Соціалізація – це процес, що дозволяє дитині зайняти 

своє місце в суспільстві, це рух немовляти від асоціального «гуманоідного» 

стану до повноцінного члена суспільства.  Усі діти від народження схожі, а 

через 2–3 роки стають абсолютно різними. Ця різниця – результат соціального 

научіння, а не вроджених властивостей. Учені: А. Бандура, Дж. Доллард, 

Б. Скіннер та інші виділяють основні види научіння: реактивна поведінка, 

оперантне научіння, когнітивне научіння. 

Ж. Піаже займався вивченням механізмів пізнавальної діяльності дитини. 

Розвиток інтелекту вважав стрижнем загального психічного розвитку та 

окремих психічних процесів. Основні питання, що цікавили вченого: 

формування інтелекту у дітей; способи формування фундаментальних фізичних 
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і математичних уявлень і понять; розвиток сприйняття, пам’яті; розвиток 

мовлення та ін.  

Розвиток психіки за Ж. Піаже – зміна домінуючих інтелектуальних 

структур: сенсомоторний інтелект, період конкретних операцій, стадія 

формальних операцій. 

Завдання до теми 

1. Заповніть таблицю, конкретизуючи представлені групи чинників 

психічного развитку. 

 

2. Заповнити таблицю 

Психологічний 

напрям 

дослідження 

Теорія, 

основний 

метод 

дослідження 

Автор Основні 

ідеї 

теорії 

Основні 

поняття 

теорії 

Переваги Недоліки 

       

       

3. Використовуючи модель психосексуального розвитку З. Фрейда, поясніть 

поведінку 

1) надмірно пунктуальної і охайної людини; 

2) чоловіка, схильного до брутальності та бахвальства. 

4. Письмово порівняйте теорії Б. Скіннера й А. Бандури. 

5. Визначте, спираючись на теорію соціального научіння, механізми впливу 

ЗМІ на свідомість людини. 

6. У чому полягає емпіричне значення задач Ж. Піаже? Сформулюйте 

задачу для дошкільнят за типом завдань Ж. Піаже. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте підходи щодо розв’язання питання про рушійні сили 

психічного розвитку. 

2. Чому в історії психології виникла потреба про необхідність розробки 

двухфакторної теорії розвитку? 

Чинники психічного розвитку 

Соціальний чинник Біологічний чинник Внутрішній чинник 

1. 1. 1. 
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3. Охарактеризуйте ставлення біхевіористів до ролі спадкових чинників у 

розвитку людини? 

4. Які види научіння ви знаєте? 

5. Охарактеризуйте методи дослідження прибічників соціогенетичного 

напряму? 

6. У чому полягає практичне значення теорії соціального научіння? 

7. Що психоаналітики визнають рушійною силою психічного розвитку? 

8. Що являє собою комплекс Електри? 

9. У чому полягає основна відмінність концепцій Е. Еріксона і З. Фрейда? 

10. Назвіть основні роботи Ж. Піаже. 

11. У чому полягає сутність методу клінічної бесіди? Наведіть приклади. 

12. Які характеристики дитячого мислення визначив Ж. Піаже? 

Література: [1, 3, 4, 10, 11, 19, 24, 25, 26, 29]. 

Самостійна робота № 2 

Тема. Біогенетичні та соціогенетичні теорії психічного розвитку 

1. Загальна характеристика методів дослідження прихильників біогенетичного 

підходу. 

2. Загальна характеристика методів дослідження прихильників теорії 

соціального научіння. 

Завдання для самоперевірки 

1. Підготувати розгорнутий конспект двох праць: представників 

соціогенетичного та біогенетичного напрямів.  

2. Порівняти основні ідеї праць. 

Література: [19, 24, 25, 26, 29]. 

Практичне заняття № 4 

Тема. Теорії психічного розвитку Л. Виготського та Д. Ельконіна 

Мета: ознайомитися з основними теоріями розвитку, з’ясувати їхні 

сутнісні ознаки, прослідкувати динаміку виділення критеріїв психічного 

розвитку. 
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План 

1. Концепція психічного розвитку Л. С. Виготського. 

2. Онтогенез психіки у контексті діяльнісного підходу Д. Б. Ельконіна. 

3. Роль криз у психічному розвитку та їх подолання. 

Теми рефератів 

1. Проблема визначення критеріїв періодизації психічного розвитку у віковій 

психології. 

2. Л. С. Виготський про стадіальність розвитку. 

3. Учення Л. С. Виготського про зони розвитку – основа розвиваючого 

навчання. 

4. Критерії періодизації психічного розвитку Д. Б. Ельконіна. 

4. Психологія вікових криз К. Поліванової. 

Основні поняття і терміни:  культурно-історичний досвід, вищі психічні 

функції, інтеріоризація, вік, сенситивний період, навчання, зона актуального 

розвитку, зона найближчого розвитку; провідний вид діяльності, соціальна 

ситуація розвитку, психічне новоутворення, мотиваційно-потребова сфера 

діяльності, операційно-технічна сфера діяльності, орієнтовна і виконавча 

складова діяльності; криза. 

Короткі відомості з теми 

 Умовами психічного розвитку у контексті культурно-історичного 

підходу Л. С. Виготського є морфофізіологічні особливості мозку та 

спілкування. Роль цих чинників на різних вікових етапах розвитку – різна. 

Учений визначив властивості психічного розвитку: 

– темп і ритм; 

– розвиток – ланцюг якісних змін у психіці; 

– розвиток дитини відрізняється від розвитку дорослого; 

– нерівномірність розвитку; 

– еволюція та інволюція; 

– сенситивні періоди психічного розвитку. 
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Рушійною силою психічного розвитку є навчання. Воно створює зону 

найближчого розвитку – процеси, формування яких можливе тільки у разі 

допомоги дорослого. Коли ці процеси будуть сформовані, їх можна буде 

діагностувати за допомогою тестових завдань. Фіксуючи, наскільки успішно 

дитина справляється з цими завданнями, ми визначаємо актуальний рівень 

розвитку (система завдань певного рівня складності, з якими самостійно 

справляється дитина). Навчання повинно орієнтуватися на зону найближчого 

розвитку, створюючи посильні утруднення і стимулюючи розвиток. 

Критеріями вікової періодизації для Л. С. Виготського є соціальна 

ситуація розвитку та психічні новоутворення. 

Д. Б. Ельконін найважливішим критерієм психічного розвитку вважає 

провідний вид діяльності, у якому зароджуються інші види, який приводить до 

виникнення психічних новоутворень і розвитку особистості.  

У діяльності вчений виділяє мотиваційний і операційний боки, вони 

розвиваються нерівномірно, темп розвитку на кожному з періодів різний. 

Відповідно до цього Ельконін висунув гіпотезу про випереджаючий характер 

орієнтування, порівняно з виконанням не тільки в функціональному, але й у 

віковому розвитку: спочатку дитина оволодіває мотивацією діяльності, а потім 

операційно-технічною стороною. На думку вченого, періодично виникає розрив 

між ними. Рушійні сили розвитку пов’язані з протиріччям, яке виникає в 

процесі оволодіння дитиною мотиваційним і операційним боками діяльності. 

Ця гіпотеза періодичності розвиває ідеї Л. С. Виготського і пояснює 

формування у дитини не тільки пізнавальної, а й мотиваційної сфери, розкриває 

механізми руху психічного розвитку. 

Зміна провідного виду діяльності, як правило, супроводжується кризою. 

На думку психологів, це скоріше норма, ніж патологія. Криза – переломний 

момент життя, що потребує докорінних змін у структурі психіки людини. 

Завдання до теми 

1. Дайте письмову відповідь на питання «Як зона найближчого розвитку 
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впливає на організацію навчального процесу у школі?» 

2. Запропонуйте своїм одногрупникам два завдання з теми, що належать 

зоні найближчого розвитку 

3. Прочитайте статті провідних психологів сучасності щодо культурно-

історичної концепції Л. С. Виготського і відмітьте: 

 які висновки вченого визнаються сучасними науковцями? 

 які положення теорії критикуються психологами? 

4. Складіть резюме з публікацій, які оцінюють стадіальний характер 

періодизації Д. Б. Ельконіна. 

5. Яка епоха і періоди дитячого розвитку (за Д. Б. Ельконіним) описані в 

уривку з книги Л. Ф. Обухової «Вікова психологія»? 

Соціальна ситуація спільної діяльності дитини і дорослого містить у собі 

протиріччя. У цій ситуації спосіб дії з предметом, зразок дії належить 

дорослому, а дитина в той же час повинен виконувати індивідуальне дію. Це 

протиріччя вирішується в новому типі діяльності, який народжується в період 

... віку. Це предметна діяльність, спрямована на засвоєння суспільно 

вироблених способів дії з предметами. Перш за все, вона предметна, тому що 

мотив діяльності полягає в самому предметі, у способі його використання. 

Спілкування в цьому віці стає формою організації предметної діяльності. Воно 

перестає бути діяльністю у власному розумінні слова, так як мотив 

переміщається від дорослого на суспільний предмет. Спілкування виступає тут 

як засіб здійснення предметної діяльності, як знаряддя для оволодіння 

громадськими способами вживання предметів. 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні відмінності культурно-історичної концепції 

Л. С. Виготського від інших теорій розвитку. 

2. Що таке вища психічна функція? Наведіть приклади вищих психічних 

функцій. 

3. Що таке зона актуального і зона найближчого розвитку? 
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4. Охарактеризуйте поняття «структура віку»? 

5. Які критерії вікової періодизації визначені Л. С. Виготським? 

6. Охарактеризуйте значення провідного виду діяльності в психічному 

розвитку. 

7. Назвіть рушійні сили психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним. 

8. Що таке криза? Яке значення відіграє криза в психічному розвитку? 

Література: [1, 3, 6, 11, 17, 26, 27 ]. 

Самостійна робота № 3–4 

Тема. Вітчизняні теорії розвитку 

1. Чинники та закономірності розвитку за Л. С. Виготським. 

2. Ідея періодичності розвитку Д. Б. Ельконіна та її обґрунтування. 

3. Критерії періодизації психічного розвитку в працях Д. Б. Ельконіна. 

4. Теорія вікових криз К. Поліванової. 

Завдання для самоконтролю 

1. Скласти розгорнутий конспект праці Л. С. Виготського «Проблема 

культурного розвитку дитини». 

2.  Скласти розгорнутий конспект праці Д. Б. Ельконіна «К проблеме 

периодизации психического развития в детском возрасте». 

3. Заповнити таблицю про дві парадигми в дослідженні психічного розвитку 

Параметри 

психічного 

развитку людини 

Природно-наукова парадигма Культурно-історична 

парадигма (основа – теорія 

Л. С. Виготського) 
Джерело розвитку У самому індивіді, у його природі  

Чинники (рушійні 

сили) розвитку 

Чинник спадковості:обдарованість, задатки, 

дозрівання; чинник середовища: обстановка 

розвитку; взаємодія чинників середовища і 

спадковості 

 

Умови розвитку Спадковість і середовище  

Форма (трактовка 

процесу) развитку 

Пристосування (адаптація) дитини до 

середовища; за аналогією з развитком 

біологічного типу – шляхом наслідування   

 

  свойств вида или путем накопления ин-

дивидуального опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Розуміння напряму 

розвитку 

Від індивідуального стану до суспільного 

існування (соціалізації) 
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Специфіка 

розвитку людини 

Заперечується, нівелюється, підпо-

рядковується загальним біологічним 

законам  

 

 

4. Скласти тези роботи К. Поліванової «Психологія вікових криз» 

Література: [27, 28, 35, 43]. 

Практичне заняття № 5 

Тема. Вік  і розвиток 

 Мета: з’ясувати сутність поняття «вік» та різні його аспекти, вивчити 

чинники та закономірності психічного розвитку, критерії вікової періодизації та 

схему вікових періодів; навчитися визначати чинники розвитку та їх вплив у 

конкретній ситуації, складати прогноз розвитку.  

План 

1. Різні аспекти поняття «вік». 

2. Чинники, що визначають психічний розвиток.  

3. Закономірності психічного розвитку. 

4. Критерії вікової періодизації. 

5. Схеми періодизації.  

Теми рефератів 

1.  Поняття «психологічний вік» та його аналіз  у психологічній літературі. 

2. Сучасні підходи до визначення критеріїв вікової періодизації. 

3. Сучасні  схеми періодизації та їх характеристика. 

Основні поняття і терміни: вік (хронологічний, біологічний, 

психологічний), закономірності психічного розвитку: незворотність, 

різноспрямованість, детермінованість, нерівномірність і гетерохронність, 

сенситивність, пластичність, прогресивний чи регресивний характер; 

об’єктивні детермінанти (мікросоціальні чинники, мікросоціальні та 

психосоматичні чинники розвитку) суб’єктивні детермінанти (особливості 

спонукальної сфери, активність самої людини); рушійні сили психічного 

розвитку. 
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Короткі відомості з теми 

У віковій психології вік – категорія для позначення часових 

характеристик індивідуального розвитку, який характеризується значною 

кількістю змін, які у сукупності становлять своєрідність структури особистості 

на даному етапі її розвитку.  Поняття віку включає в себе такі аспекти: 

хронологічний вік, біологічний вік та психологічний (емоційна, інтелектуальна 

та соціальна зрілість). 

Детермінанти психічного розвитку поділяють на об’єктивні та суб’єктивні.  

Процес психічного розвитку має певні закономірності, які визначають його 

загальні тенденції: 

– незворотність; 

– наявність якісних, а не кількісних змін, виникнення психічних і 

особистісних новоутворень, нових механізмів, процесів, структур; 

– різноспрямованість (тіло, психіка, особистість, суб’єктність, 

духовність); 

– детермінованість розвитку, обумовленість багатьма чинниками; 

– нерівномірність і гетерохронність. У певному віці різні психічні 

властивості мають різний рівень розвитку; 

– сенситивність – період, що має найсприятливіші умови для розвитку 

певних психічних властивостей; 

– інтегрованість різних сфер особистості (інтелектуальної, емоційної, 

вольової). З віком психіка являє собою цілісну систему. Це виявляється у 

поведінці, вчинках, діях, у ставленні до дійсності; 

– пластичність розвитку. Компенсація, заміна менш досконалої психічної 

функції більш досконалою; 

– включення індивіда в систему діяльності, яка зумовлює основні зміни у 

психіці; 

– наявність суперечностей, які стимулюють психічний розвиток; 

– прогресивний чи регресивний характер. 
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Рушійними силами психічного розвитку є суперечності між: новими 

потребами, прагненнями і досягнутим рівнем оволодіння засобами, 

необхідними для їх задоволення; новими пізнавальними цілями і 

сформованими способами дій; досягнутим рівнем розвитку і способом життя.  

Вони обов’язково виникають у житті людини і відіграють позитивну роль у її 

розвитку, внутрішньо спонукаючи її до вдосконалення форм власної діяльності. 

Деякі протиріччя діють на всіх етапах розвитку, а деякі мають віковий та 

індивідуальний характер. 

Основними критеріями виділення вікових періодів є соціальна ситуація 

розвитку, провідний вид діяльності, психічні новоутворення та вікові кризи. 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте методи вивчення зовнішніх детермінантів розвитку. 

2. Дайте письмову відповідь на запитання «Чому в процесі історичного 

розвитку людства змінюються межі дитинства?», спираючись на праці 

Д. Б. Ельконіна. 

3. Письмово проаналізуйте детермінанти, що обумовили ваш розвиток. 

4. Проаналізуйте висловлювання мами про дитину. Який чинник, що впливає на 

психічний розвиток дитини, не було використано нею під час виховання сина? 

Одна з мам каже іншій: «Я чула, що до 6 років у дитини пробуджується інтерес 

до навчання, деякі діти вже в 5 років читають. Я все чекаю і чекаю, а у мого 

Васі ні інтересу, ні бажання вчитися не з’являється, хоча йому скоро до школи 

йти». 

5. Визначте суперечності, які зумовлюють ваш розвиток. 

Контрольні питання 

1. Що таке вік? 

2. У чому полягає відмінність між хронологічним і психологічним віком? 

3.  Охарактеризуйте об’єктивні детермінанти психічного розвитку. 

4. Охарактеризуйте суб’єктивні детермінанти психічного розвитку. 

5. Назвіть закономірності психічного розвитку та розкрийте їхню сутність. 
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6. Що рухає психічний розвиток? 

7. Які критерії вікової періодизації визначено в науці. 

8. Назвіть основні періоди психічного розвитку. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 24]. 

 

Модуль 2 

Характеристика вікових періодів психічного розвитку 

Практичне заняття № 6 

Тема. Психологічні особливості періоду немовляти 

         Мета: засвоїти психофізіологічні особливості пренатального, натального 

періодів, стадії новонародженості та періоду немовляти у розвитку дитини, 

усвідомити роль пренатального виховання у подальшому житті дитини; 

розуміти сутність кризи новонародженості та кризи першого року, уміти 

діагностувати розвиток немовляти, проводити бесіди з батьками.   

План 

1. Психофізіологічний розвиток дітей у пренатальному періоді.  

2. Характеристика стадії новонародженості. 

3.Комплекс пожвавлення. 

4. Соціальна ситуація розвитку та її характеристика. 

5. Основні новоутворення та їхня характеристика. 

Теми рефератів 

1. Характеристика періоду немовляти у зарубіжній психології. 

2. Пренатальне виховання та його значення у психічному розвитку дитини. 

3. Способи розвитку немовлят. 

Основні поняття і терміни: пренатальний розвиток, гермінальна, 

ембріональна, фетальна фази розвитку, пренатальне виховання, натальний 

період, криза новонародженості, стадія новонародженості, безумовні рефлекси, 

ротова увага, «комунікативна синхронізація», «госпіталізм», комплекс 

пожвавлення, безпосередньо-емоційне спілкування, соціальна ситуація «Ми». 
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Короткі відомості з теми 

Пренатальний розвиток –  дородовий, утробний розвиток індивіда, під час 

якого відбувається розгортання успадкованого ним потенціалу. Пренатальний 

розвиток може здатися ланцюгом чітко передбачуваних реакцій, але насправді 

цей період розвитку індивідуальний для кожного  ембріону: відмінності у вазі, 

рості, відтінку шкіри, темпах розвитку та ін. 

За дев’ять місяців вагітності відбуваються не тільки кількісні та якісні 

зміни, але й інтенсивний психічний розвиток дитини. Особливості його 

обумовлюють характер розвитку на інших періодах. Дозрівання майбутнього 

плоду відбувається в матці та проходить кілька етапів: гермінальну фазу, 

ембріональну, фетальну. 

Починається постнатальний розвиток кризою новонародженості, що 

зумовлена переходом дитини від внутріутробного розвитку до позаутробного 

розвитку. Дитина повинна навчитися самостійно дихати, самостійно 

перетравлювати їжу і харчуватися, самостійно починають працювати системи 

виділення. Характерними рисами дитини на цій віковій стадії є: 

 невелика різниця між сном і неспанням; 

 переважання гальмування над збудженням; 

 спонтанна рухова активність (імпульсивна, нецілеспрямована); 

 реакція незадоволення, викликана фізіологічним, фізичним 

дискомфортом; 

 життя підтримується дією безумовних рефлексів: захисних, 

орієнтувальних (Робінсон – хапають палець дорослого, який 

знаходиться у долоньці), атавістичних (повзання – рефлекс Бауера) 

та ін. 

На четвертому–п’ятому тижні виникає спроба посміхнутися і трішечки 

пізніше – справжня  соціальна посмішка, яка свідчить про встановлення 

контакту з дорослим. Психологи називають цю ситуацію – емоційним 
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поєднанням (зрощуванням). Зарубіжні вчені називають перший звуковий і 

емоційний контакт «комунікативною синхронією»: дитина на ласкавий голос 

матері посміхається, а мати, побачивши посмішку дитини починає лагідно, 

ласкаво, ніжно говорити. Таке зрощування формує тісний зв’язок дитини і 

дорослого, формує почуття довіри спочатку до матері, а потім і до інших 

дорослих. У наступні тижні у новонародженого формується комплекс 

пожвавлення. Комплекс пожвавлення – це позитивна емоційно-рухова реакція 

на появу дорослого, звернена до нього. 

Наявність комплексу пожвавлення обумовлює формування соціальної 

ситуації розвитку – «МИ». Феномен емоційної єдності приводить до того, що, 

змальовуючи всі поведінкові реакції, мама користується займенником «ми».  

Виникнення новоутворень пов’язано з безпосередньо-емоційним 

спілкуванням, що забезпечує розвиток сенсомоторики, емоційної сфери та 

свідомості дитини (автономне мовлення, розуміння прохань дорослих). 

Завдання до теми 

1. Підібрати способи діагностики психічного розвитку немовляти дев’яти 

місяців. 

2. Підготувати 10 запитань для бесіди з батьками немовляти двох місяців. 

3. Запропонуйте батькам методи психічного розвитку дитини одного року. 

4. Зробіть зіставлення криз, дані занесіть до таблиці: 
 

Характеристики Причини виникнення Особливості прояву 

Криза новонародженості   

Криза одного року   

 

Контрольні питання 

1. Що таке пренатальне виховання? 

2. Назвіть особливості пренатального розвитку. 

3. У чому полягає сутність кризи новонародженості? 

4. Назвіть основні прояви «комплексу пожвавлення». 



28 

 

5. Назвіть основні прояви кризи одного року. 

6. Що таке «госпіталізм»? 

7. Назвіть основні задачі психічного розвитку періоду немовляти з позиції 

З.Фрейда та Е. Еріксона. 

8. Охарактеризуйте провідний вид діяльності немовлят. 

9. Назвіть основні психічні новоутворення немовлят.  

10.  Що таке «автономне мовлення»? 

Література: [3, 4, 5, 10, 11, 14, 26]. 

Самостійна робота № 5 

Тема. Пренатальний розвиток 

1. Готовність до батьківства як психологічна проблема. 

2. Основні стадії пренатального розвитку. 

3. Психологічний супровід вагітних. 

Завдання для самоконтролю 

 1. Скласти рекомендації батькам щодо пренатального розвитку дитини. 

 2. Підготувати тематику просвітницьких заходів для школи майбутніх батьків 

щодо розвитку новонароджених. 

 3. Підготувати лекцію для майбутніх батьків «Психологічна підтримка жінки у 

період вагітності». 

Література: [3, 4, 5, 10, 11, 14, 26]. 

Самостійна робота № 6 

Тема. Період немовляти 

1. Провідний вид діяльності немовлят. 

2. Сенсомоторні новоутворення. 

3. Новоутворення в емоційній сфері. 

4. Інтелектуальні новоутворення. 

Завдання для самоконтролю 

 1. Скласти рекомендації батькам щодо сенсомоторного розвитку немовлят, 

запропонувавши вправи та ігри для дітей. 



29 

 

2. Поясність, як прояви чуттєвості з боку тих, хто знаходиться біля дитини, 

впливають на розвиток «прив’язуючої» поведінки? 

3. Назвіть основні чинники, що впливають на якість відношень між немовлям і 

дорослим, що ним опікується. 

Література: [3, 4, 5, 10, 11, 14, 26]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Раннє дитинство 

Мета: усвідомити особливості розвитку дітей періоду раннього 

дитинства, навчитися діагностувати особливості когнітивної та емоційної 

сфери дітей, а також підбирати способи їх розвитку; формувати вміння 

формулювання рекомендацій батькам щодо розвитку дітей. 

План 

1. Провідний тип діяльності цього періоду. 

2. Розвиток мовлення. 

3. Психічні новоутворення у дітей до 3 років. 

4. Психологічний зміст кризи «Я сам». 

Теми рефератів 

1. Інтелектуальний і соціальний розвиток дітей періоду раннього дитинства. 

2. Особливості гри дітей періоду раннього дитинства. 

3. Значення спілкування з дорослими для психічного розвитку дітей одного–

трьох років. 

4. Особливості виховання дітей 3 років. 

        Основні поняття і терміни: ситуативно-ділове спілкування, предметно-

маніпулятивна гра, поліфункціональність предметів, дія заміщення, знакова 

функція свідомості, самопізнання, самоспостереження, криза самості, 

комунікативна задача, «телеграфне мовлення». 
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Короткі відомості з теми 

Основна потреба дитини у цьому віці – пізнання навколишнього через 

дію з предметами. Вона реалізується завдяки спілкуванню з батьками. 

Складається нова соціальна ситуація розвитку «дитина-предмет-дорослий». 

Дитині хочеться до всього доторкнутися, все потримати в руках, їй хочеться 

постійної уваги дорослих, спільної гри, у результаті якої відбувається 

ознайомлення з різними способами дії з предметами. Розгортається новий вид 

спілкування – ситуативно-ділове. Найголовнішими характеристиками 

спілкування дитини і дорослого на цьому етапі є ініціативність дитини,  

предметна співпраця з дорослим, довіра, відкритість, емоційний відгук на ласку 

дорослого; глибока емоційна реакція на оцінку дорослого, гнучка реакція на 

його поведінку, чітке розрізнення похвали і покарання; активне використання 

мовлення у взаємодії. 

Провідним видом діяльності є предметно-маніпулятивна гра. Ігрова 

діяльність малюка є основою формування майбутніх умінь і навичок, 

розумових дій. У процесі ігрового експериментування формується багато його 

нових складних здібностей. Особливого значення набуває дія заміщення, яка 

готує дитину до сюжетно-рольвої гри і свідчить про розвиток знакової функції 

свідомості. 

Розвиток предметної діяльності є сильним стимулом в оволодінні 

мовленням. Ранній дитячий вік є сенситивним для розвитку мовлення, саме в 

цей період оволодіння мовою найефективніше. До трьох років дитина 

оволодіває мовленнєвим диханням, засвоює майже всі звуки рідної мови. Її 

словниковий запас становить 1200–1500 слів,  виявляє активність у мовному 

спілкуванні з дорослими та дітьми, оволодіває експресивно-мімічними діями. 

Криза трьох років – межа між раннім і дошкільним дитинством. Це криза 

соціальних відносин, яка зумовлена становленням самосвідомості дитини, 

виділенням її «Я» і проявляється в негативізмі, впертості, непокірності, 

свавіллі, протесті, деспотизмі. У результаті протікання кризи і у дітей починає 
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формуватися воля і самостійність. В’яле протікання кризи може свідчити про 

затримку афективного і вольвого розвитку. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте виступ перед батьками дво–трирічних дітей щодо попередження  

та подолання негативних афективних реакцій у дітей цього віку. 

2. Запропонуйте п’ять вправ для інтелектуального розвитку дітей одного–двох 

років. 

3. Підберіть методи вивчення особистості трирічної дитини, обґрунтуйте свій 

вибір. 

4. Про яке психічне новоутворення  йдеться? Дівчинка двох років  протягує 

мамі камінець: «Ось тобі цукерка, їж!» Поясніть поведінку дівчинки. 

5. Укажіть, які симптоми кризи трьох років, описуються в цьому випадку. 

Ліза (3 роки) разом з татом повертається з садка. Як тільки повернули в 

бік будинку бабусі, закричала: «Я не хочу до бабусі, хочу додому до мами!» 

Слова тата, що мама на роботі і вдома нікого немає, не заспокоїли дитини: вона 

продовжує плакати і наполягати, щоб ішли додому. Папа вирішив відвернути 

увагу дитини на інші предмети. «Дивись, яка кішка біжить», – сказав тато. «Ні, 

це не кішка, це собака», – серйозно сказала Ліза. «Не вередуй, ти ж вихована 

дівчинка». «Ні, я не вихована!»  

Контрольні питання 

1. У чому принципова відмінність «знарядь праці» людини від допоміжних 

засобів тварин? 

2. Назвіть основні характеристики ситуативно-ділової форми спілкування.  

3. Охарактеризуйте мислення дітей періоду раннього дитинства. 

4. Як відбувається сенсомоторний розвиток дітей 1–3 років? 

5. Назвіть способи розвитку мовлення у дітей періоду 1–3 років. 

6. Яке значення має дія заміщення у предметно-маніпулятивній грі? 

7. У чому полягає сутність кризи 3-річної дитини. 

Література: [2, 3, 4, 10, 11, 14, 26]. 
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Практичне заняття № 8–9 

Тема. Психічний розвиток дошкільнят 

Мета: усвідомити психофізіологічні особливості розвитку дошкільнят, 

навчитися аналізувати ігрову діяльність дошкільнят та проводити діагностику 

розвитку пізнавальних процесів та готовності дитини до школи. 

План 

1. Зміст та особливості сюжетно-рольової гри. 

2. Розвиток пізнавальних процесів у  дошкільнят. 

3. Основні новоутворення у структурі  особистості дітей до 6 років. 

4. Психологічна готовність до школи та її діагностика. 

5. Прояви кризи 7 років та її вплив на адаптацію до навчання. 

Теми рефератів 

1. Використання засобів арт-терапії у роботі з дітьми дошкільного віку. 

2. Способи розвитку пізнавальних процесів у дошкільнят. 

3. Роль практичного психолога в процесі підготовки дитини до школи. 

4. Розвиток фантазії дошкільнят. 

Основні поняття і терміни: сюжетно-рольова гра, молодший 

дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік, побутові, 

виробничі, суспільні ігри; суспільний дорослий, комунікативно-мовленнєвий 

розвиток, підпорядкування мотивів, криза «гіркої цукерки», готовність дитини 

до школи (морфогенетична готовність, емоційна готовність, мотиваційна 

готовність, інтелектуальна готовність). 

Короткі відомості з теми 

У період дошкільного дитинства дитина відкриває для себе світ людських 

взаємовідносин, різних видів діяльності та суспільних функцій людей. 

Складається нова соціальна ситуація розвитку «дитина – суспільний дорослий». 

Дошкільник відчуває сильне бажання включитися в доросле життя, але не має  

можливостей (брак сили, знань, умінь, досвіду). З цього протиріччя виникає 

рольова гра, яка моделює життя дорослих людей.  



33 

 

 Рольова гра – діяльність, у якій діти беруть на себе ролі дорослих людей і 

узагальнено, у спеціально створених ігрових умовах відтворюють їхні дії та 

стосунки між ними. Питання виникнення гри тісно пов’язане з рівнем розвитку 

суспільства та характером виховання  підростаючого покоління у ньому. 

Основною одиницею рольової гри є роль і органічно пов’язані з нею дії. 

У ролях втілюється сюжет (сфера діяльності, яку відображають діти) і зміст (те, 

що відтворюється малюком як характерний момент діяльності дорослих  і 

стосунків між ними). 

 У процесі ігрової діяльності зароджуються та виокремлюються нові види 

діяльності дошкільняти. Типовою для цього віку є художня діяльність, яка 

диференціюється на малювання, ліплення, конструювання, виготовлення 

аплікації, танці,  слухання казок, читання віршів та ін. 

У дошкільному віці починають готувати дитину до майбутнього 

трудового життя. Передусім зосереджуються на формуванні у неї таких 

передумов майбутньої трудової діяльності як уміння діяти відповідно до 

обставин і вимог інших людей, проектувати свої дії; здатність до самоконтролю 

та самооцінки; довільні рухи руки; рухові навички. 

У дошкільному віці диференціюються перцептивні і емоційні процеси. 

Сприйняття стає цілеспрямованим, усвідомленим, аналітичним. У ньому 

виділяються довільні дії: спостереження, розглядання, пошук. Значну роль у 

розвитку сприйняття відіграє мовлення. Розказуючи про певні властивості, 

відмінності, дитина тим самим виділяє їх для себе, розуміє відношення між 

ними. Спеціально організоване спостереження сприяє кращому розумінню 

явищ. Так, дитина, яка розглядає картину разом з дорослим, краще розуміє 

зміст картини, її композицію, окремі деталі. 

Протягом дошкільного дитинства формуються три основні види дій 

сприйняття: 

– перцептивні дії ідентифікації; 

– перцептивні дії відношення до еталона; 
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– перцептивні дії моделювання. 

Головний напрям розвитку мислення – перехід від наочно-дієвого 

мислення до наочно-образного і в кінці періоду до словесно-логічного. Однак 

основним видом мислення залишається наочно-образне (оперування з образами 

без виконання практичних дій з предметами).  

Особливістю мислення дошкільнят є пізнавальна центрація – недостатня 

диференціація між «Я» та навколишнім світом, сприйняття своєї точки зору як 

єдино правильної та абсолютної. Одна з основних ліній розвитку мислення – 

подолання егоцентризму і досягнення децентрації мислення.  

Це найбільш сприятливий вік для розвитку пам’яті. Л. С. Виготський 

вважав пам’ять домінуючою вищої психічною функцією, яка проходить 

тривалий шлях становлення. Ні до цього, ні після дитина не запам’ятовує так 

швидко найрізноманітніший матеріал. 

Розвиток уяви – найголовніше новоутворення дошкільного віку. Цей 

психічний процес спирається на попередній досвід дитини і повноцінно 

розгортається і формується в процесі сюжетно-рольової гри. Шляхом 

інтеріоризації – переходу у грі до уявної дії з предметом, якого насправді немає, 

а також до ігрового перетворення предмета, надання йому нового змісту, нових 

властивостей та уявних дій з ним. 

У кінці дошкільного дитинства поведінка втрачає безпосередність, 

виникає манірність, кривляння, що свідчить про кризу семи років. 

Психологічний зміст кризи полягає в усвідомленні правил соціальної поведінки 

та необхідності діяти самостійно. Головне новоутворення – потреба в 

соціальному функціонуванні, у занятті соціально значущої позиції. Тому, коли 

не виходить, дитина посміхається, кривляється, завіряючи оточуючих в 

успішності своєї діяльності та намагаючись отримати похвалу – «гірку 

цукерку». 

Психолого-педагогічна діагностика готовості дитини до школи має на 

меті – з’ясувати, наскільки дитина готова до тих вимог, які ставить перед нею 
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навчальний процес, наскільки вона готова бути успішною в навчанні. Вона 

передбачає перевірку фізіологічної готовності (дрібної моторики руки, зорово-

графічних  особливостей), особистісно-соціальної (самосвідомість, самооцінка, 

самоконтроль, ставлення до дорослих і однолітків), мотиваційної, 

інтелектуальної, функціональної, емоційно-вольової готовності. 

Завдання до теми 

1. Скласти тези статті Д.Б. Ельконіна «Психологія гри». 

2. Підібрати та обґрунтувати доцільність використання двох–трьох методик 

діагностики за вибором сприйняття, уяви або мислення дітей середнього 

дошкільного віку. 

3. Дітям пропонувалися на вибір три ситуації взаємодії: пограти разом з 

дорослим, подивитися з ним книжку або просто поговорити. Чому нададуть 

перевагу діти різного віку (молодшого дошкільного віку і старшого 

дошкільного віку). Чому? Дайте характеристику позаситуативним формам 

спілкування, характерним для дошкільного віку. 

4. Про яке новоутворення дошкільного віку згадується в цьому прикладі? Дайте 

психологічну характеристику цього явища. 

 Мишко (6 років 9 міс.) приходить з дитячого садка сумний. На питання «Що 

болить?», «Хто образив?» відповідає невизначеною гримасою і йде до своєї 

кімнати. Перебирає свої іграшки і чітко вимовляє: «Набридло! Усе іграшки та 

іграшки, ніякого реального життя ... Нудно!» 

4. Скласти опитувальник для 6-річних дітей з метою з’ясувати мотиви навчання 

у школі. 

5. Підібрати та провести методику перевірки інтелектуальної готовності дитини 

до школи. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте провідний вид діяльності дошкільнят. 

2. Назвіть історичні причини виникнення сюжетно-рольової гри. 

3. У чому полягає відмінність сюжету гри від її змісту? 
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4. Що таке підпорядкування мотивів? 

5. Назвіть основні напрями розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей 

3–6 років?  

6. У чому сутність кризи 7 років? 

7. Які загальні критерії готовності дитини до школи? 

8. Назвіть основні методики діагностики дитини до школи. 

Література: [1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19, 26, 28]. 

Самостійна робота № 7 

Тема. Період дошкільного дитинства 

1. Розвиток когнітивної сфери дошкільнят. 

2. Розвиток особистості дошкільника. 

3. Підготовка дитини до навчання у школі. 

Завдання для самоперевірки 

1. Запропонувати програму розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного 

дитинства. 

2. Скласти розгорнуті рекомендації батькам старших дошкільнят щодо 

підготовки дітей до навчання у школі. 

3. Згідно з Л. С. Виготським, основний психологічний сенс кризи 7 років – 

втрата безпосередності. У відносинах з оточуючими дитина стає не такою 

зрозумілою як раніше. Чим це зумовлено? 

4. Про яке новоутворення дошкільного віку йдеться в даному прикладі? 

 Д. Б. Ельконін наводить у своїх дослідженнях історію одного кульгавого 

хлопчика, який у дошкільному віці любив грати з хлопцями у футбол. 

Природно невдачі та глузування однолітків засмучували його, але недивлячись 

на це, він кожен раз за першої можливості спрямовувався на подвір’я і 

приєднувався до граючих хлопцям. Незважаючи на те, що заняття для нього 

було малоуспішним, почуття власної неповноцінності у нього не було. І ось у 

сім років він уперше відмовився від гри в футбол, усвідомивши свою 

неспроможність у цій справі. 
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Література: [1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19, 26, 28]. 

Самостійна робота № 8 

Тема. Діагностика готовності дитини до школи 

1. Діагностика мотиваційної сфери дошкільнят. 

2. Перевірка когнітивної сфери дітей дошкільного віку. 

3. Виявлення емоційно-вольової готовності дошкільнят.  

Завдання для самоперевірки 

1. Дібрати діагностичний інструментарій для перевірки дрібної моторики 

майбутніх школярів 

2. Підібрати тести для перевірки особистісно-соціальної готовності дітей. 

3. Продіагностувати емоційно-вольову готовність дошкільнят до навчання у 

школі.   

Література: [1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 19, 26, 28]. 

Практичне заняття № 10 

Тема. Молодший шкільний вік 

Мета: усвідомити особливості психічного розвитку молодших школярів; 

навчитися діагностувати рівень розвитку пізнавальних процесів та особливості 

емоційно-вольової сфери; виявляти дезадаптованих до навчання дітей та 

надавати їм допомогу. 

План 

1. Соціальна ситуація розвитку та її вплив на становлення взаємостосунків у 

шкільному колективі. 

2. Роль навчальної діяльності у розвитку дітей. 

3. Розвиток особистості молодшого школяра. 

4. Робота психолога  щодо  адаптування першокласників до навчання у школі. 

 

Теми рефератів 

1. Роль однолітків у формуванні особистості молодшого школяра. 

2. Мотивація та самооцінка молодшого школяра. 
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3. Емоційно-вольовий розвиток молодшого школяра. 

4. Допомога психолога молодшим школярам в адаптації їх до навчання у школі. 

Основні поняття і терміни: навчальна діяльність, структура навчальної 

діяльності, навчальна задача, оцінна діяльність, свідомо-вольова регуляція, 

адаптація до навчання, довільність психічних процесів, рефлексія, криза 

«мотиваційного вакууму». 

Короткі відомості з теми 

Вступ до школи та початок шкільного життя має величезне значення для 

інтелектуального розвитку, формування вміння навчатися, впевненості у 

власних силах. Соціальна ситуація розвитку «дитина – дорослий – задача». 

Учитель – дорослий, соціальна роль якого – формування рівних для усіх вимог, 

оцінювання зробленої дітьми роботи. Отже, саме вчитель, а не батьки 

сприймається на цьому етапі як зразок соціальної поведінки. Гру змінює 

навчальна діяльність, яка має яскраво виражену суспільну значущість і ставить 

дитину в нову позицію стосовно дорослих і однолітків, змінює її самооцінку, 

перебудовує взаємини в родині.  

Компонентами навчальної діяльності  за Ельконіним є мотивація, 

навчальна задача, навчальна операція, дія контролю, дія оцінювання. 

Поступово в процесі навчання дитина освоює закон усебічної рівності 

перед законами різних наук. Дружба в цей період ґрунтується на спільності 

зовнішніх життєвих обставин і випадкових інтересів. 

У віці 7–11 років розвивається мотиваційна сфера і самоусвідомлення 

дитини. Одним із найважливіших стає прагнення самоствердитися, домагання 

визнання з боку вчителів, батьків, однолітків. У цей період розвивається 

самопізнання і самооцінка, рефлексія. 

Навчальна діяльність вимагає відповідальності та вона формується як 

риса особистості. Більш точно диференціюється поведінка вдома і в людних 

місцях, молодші школярі стриманіше виражають свої емоції, особливо 

негативні. Норми поведінки перетворюються на внутрішні вимоги до себе, що 
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породжує муки совісті. Розвиваються вищі почуття: естетичні, моральні 

(товариськість, співчуття, неприйняття несправедливості). Однак нестійкість 

морального образу і переживань – характерні риси для молодшого школяра. 

На формування особистості школяра накладає відбиток успішність у 

навчальній діяльності. На початку шкільного життя дитина хоче навчатися, при 

чому робити це відмінно. Радість молодшого школяра з приводу того, що щось 

дізнався, зрозумів, чомусь навчився – є свідченням того, що в нього 

розвивається мотивація, адекватна структурі навчальної діяльності. 

У 9–11 років психологи констатують виникнення кризи «мотиваційного 

вакууму». Мотивація початку навчання вичерпана – навчання стало звичною 

діяльністю, а змістовні мотиви навчання відсутні, не сформовані. Зовні криза 

виявляє себе у негативному ставленні до школи, до обов’язковості її 

відвідування, небажанні виконувати навчальні завдання, конфліктах з 

учителями; у прагненні демонструвати власну дорослість. Чим нижча 

успішність навчання – тим глибша і гостріша криза. 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте 3–4 вправи для розвитку мислення другокласників. 

2. Запропонуйте методи роботи для розвитку рефлексивних умінь молодшого 

школяра. 

3. Підберіть ігри та завдання розвиваючого характеру, націлені на формування 

у молодших школярів: 

– концентрації і стійкості уваги; 

– цілісного осмисленого сприйняття; 

– монологічного мовлення; 

– творчої уяви. 

4. Сформулюйте свої поради вчителям щодо подолання «мотиваційного 

вакууму» дітей 9–11 років. 
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Контрольні питання 

1. Чому навчальна діяльність – провідний вид діяльності для дітей молодшого 

шкільного віку? 

2. Охарактеризуйте структуру навчальної діяльності. 

3. Як навчальна діяльність впливає на розвиток психічних пізнавальних 

процесів? 

4. У чому виявляються особливості спілкування молодших школярів? 

5. Що сприяє розвитку особистості молодшого школяра? 

6. Перерахуйте труднощі, з якими стикається першокласник у школі. 

7. Як сформувати адекватну мотивацію у дітей молодшого шкільного віку? 

8. Що впливає на формування самооцінки дітей 6–10 років? 

9. Назвіть основні новоутворення дітей молодшого шкільного віку. 

Література: [2, 3, 4, 10, 11, 14, 20, 23, 26]. 

 

Самостійна робота № 9 

Тема. Адаптація молодших школярів до навчання у школі 

1.  Труднощі першокласників, пов’язані із перебуванням їх у школі. 

2. Проблема дезадаптації молодших школярів до навчання та шляхи її 

розв’язання. 

3. Робота психолога із дітьми 6–10 років. 

Завдання для самоконтролю 

1. Чим можна пояснити цей факт: якщо запитати дитину трьох років: «Ти яка?», 

вона відповість: «Я велика». Якщо запитати дитину семи років: «Ти яка?», вона 

відповість: «Я маленька». 

2. Поясніть таку поведінку першокласників? Як має поводити себе вчитель у 

таких випадках, щоб його дії ефективно вплинули на розвиток особистості 

дитини та її взаємини з однокласниками? 
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На уроках у класі нерідко можна почути, як учні доповідають вчителю: 

«А Іра не ті стовпчики розв’язала, а їй Валя так показала» або «Віра зовсім не 

розв’язала завдання» і т. ін. 

2. Розробити план роботи з дезадаптованими дітьми початкової школи. 

№ 

пор. 

Короткий зміст роботи Методи 

роботи 

Засоби 

роботи 

Час 

проведення 

     

 

Література: [2, 3, 4, 10, 11, 14, 20, 23, 26].  

 

Практичне заняття № 11 

Тема. Підлітковий вік та його особливості 

Мета: усвідомити психофізіологічні особливості розвитку підлітків, 

навчитися діагностувати особливості особистісного розвитку та емоційно-

вольової сфери підлітків, складати корекційні програми та формувати вміння 

публічного виступу. 

План 

1. Почуття дорослості, його види. 

2. Соціалізація підлітків та формування їхньої самосвідомості. 

3. Егоцентризм підліткового мислення. 

4. Робота з «важкими підлітками». 

 

Теми рефератів 

1. Психологічні проблеми сімейного виховання підлітків. 

2. Підліткова субкультура. 

3. Кохання і дружба у підлітковому віці. 

4. Попередження девіантної поведінки підлітків. 
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Основні поняття і терміни: маргінальність підлітка, пубертат, інтимно-

особистісне спілкування, почуття дорослості, підлітковий егоцентризм, ефект 

«уявної аудиторії», персональний міф, «складний підліток». 

Короткі відомості з теми 

Почуття дорослості – це психологічний симптом початку підліткового 

віку. Сформована до цього часу рефлексія дає можливість порівняти себе з 

меншими дітьми і дорослими, що приводить до почуття дорослості та бажання, 

щоб оточуючі теж визнали цю дорослість і самостійність. Основне протиріччя 

підліткового періоду – наполегливе прагнення дитини до визнання своєї 

особистості дорослими за відсутності реальної можливості ствердитися серед 

них. Це призводить до того, що підлітки виявляють непослух, опір і протест 

проти волі дорослих. Окрім цього в їхній поведінці фіксують упертість, 

грубість, негативізм, замкненість. 

На початку цього вікового періоду  спілкування, свідоме 

експериментування із відносинами між людьми виділяються у відносно 

самостійну галузь життя. Це сприяє задоволенню головної потреби – бути 

значущим, знайти своє місце серед однолітків. Можливість широкого 

спілкування з однолітками визначає привабливість спільних занять та інтересів. 

У процесі інтимно-особистісного спілкування між підлітками формується 

основне новоутворення підліткового віку – самосвідомість. У підлітків виникає 

інтерес до себе, якостей своєї особистості, потреба оцінити, порівняти себе з 

іншими, розібратися у своїх почуттях і переживаннях. У цей період зростає, 

порівняно з молодшим шкільним віком, рівень активності у самопізнанні. 

Приблизно у 11–12 років виникає інтерес до свого внутрішнього світу, а потім 

відбувається поступове ускладнення і поглиблення самопізнання. Підліток 

відкриває для себе свій внутрішній світ. З пристрастю аналізуються власні 

вчинки, переживання, риси характеру. Це дає можливість визначитися з 

реальним «Я» і замислитися про «Я» ідеальне. Процесу самопізнання 

допомагають друзі, у яких дитина шукає віддзеркалення власної поведінки. 
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Особливості інтелектуальної та афективної сфери підлітка обумовлюють 

таке явище як «підлітковий егоцентризм». 11–14 річні схильні думати, що 

вони і їхня поведінка так само цікава іншим, як і їм самим. Це ускладнює 

здатність провести межу між власними інтересами і інтересами інших. Підлітки 

приписують іншим свої висновки про себе: позитивні чи негативні. 

Сучасні вчені стосовно неповнолітнього з різного роду відхиленнями в 

розвитку, що накладають своєрідний відбиток на поведінку, використовують 

терміни: «важкі діти». До цієї категорії належать діти з відхиленнями в 

моральному розвитку, акцентуаціями характеру, з порушеннями в афективно-

вольовій сфері, відхиленнями в поведінці; «аномальні діти», що мають 

відхилення від того, що є типовим або нормальним, але не включає 

патологічний стан. Причину цього психологи вбачають у неспроможності 

хлопців і дівчат реалізувати свої особистісні тенденції до самоактуалізації. 

Тому профілактика та подолання девіацій можливі шляхом навчання людини 

способів самореалізації, які б стали джерелом особистісного зростання та 

позитивності Я-концепції, що в цілому сприятиме психологічному 

благополуччю підлітка або молодої людини. 

Завдання до теми 

1. Підготуйте виступ для батьків щодо взаємодії підлітків і дорослих. 

2. Які особливості психіки підлітка описано у цьому уривку «Подростки – 

существа, которые не догадываются, что в один прекрасный день они будут 

знать о жизни также мало, как и их родители». 

Р. Уолдер 

3. Порекомендуйте тематику класних годин для підлітків, ураховуючи 

психофізіологічні особливості цього віку (7 клас, І семестр). 

4. Поясність таку поведінку підлітка. «Саша, підійшовши до своєї компанії, 

побачив, що хлопці палять. Здивувавшись, він відійшов в сторону. Пашка, 

якого вважали «авторитетом», простягає Сашкові цигарку. Той відмовляється. 
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«Ти що, маленький чи що ?! На, спробуй! »Трохи подумавши, Саша бере 

цигарку ....». 

Контрольні питання 

1. Чому підлітковий вік називають кризовим?  

2. Як змінюється соціальна ситуація розвитку у підлітковому віці? 

3. Охарактеризуйте дорослість як основне новоутворення підлітків. 

4. Назвіть особливості розвитку пізнавальної сфери підлітків. 

5. Що таке підлітковий егоцентризм та персональний міф? 

Література: [3, 4, 10, 11, 21, 22, 26]. 

Самостійна робота № 10 

Тема. Діагностика особистості підлітка 

1. Методики дослідження самооцінки підлітка. 

2. Методи діагностики акцентуації характеру. 

3. Психодіагностичні методики вивчення емоційно-вольової сфери підлітків. 

Завдання для самоконтролю 

 1. Законспектувати статтю Поливанової К. М. Психологічний зміст 

підліткового віку  // Вопросы психологии. – 1996 – № 1. 

2. Підібрати методики дослідження особистості та емоційно-вольової сфери  

підлітків. Обґрунтувати доцільність вибору. Визначити предмет, об’єкт, 

гіпотезу дослідження. 

Література: [3, 4, 10, 11, 21, 22, 26]. 

Практичне заняття № 12 

Тема. Психічний розвиток юнацтва 

Мета: усвідомити специфіку юнацького віку, навчитися виявляти 

професійні інтереси та здібності юнаків і дівчат. 

 

План 

1. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. 

2. Криза ідентичності та шляхи її подолання. 
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3. Психологічні особливості вибору майбутньої професії.  

4. Допомога психолога в профорієнтаційній роботі. 

Теми рефератів 

1. Інтелектуальний розвиток старшокласника. 

2. Самовизначення юнаків і дівчат. 

3. Специфіка спілкування в період юності 

Основні поняття і терміни: навчально-професійна діяльність, 

самовизначення, самоконтроль, інтелектуалізація психічних процесів, 

індивідуальний стиль розумової діяльності, ідентичність, «розмита, 

невизначена ідентичність», «передчасна ідентифікація», «мораторій», «зріла 

ідентичність». 

Короткі відомості з теми 

Юність – період стабілізації особистості, формування системи стійких 

поглядів на світ, на своє місце в ньому. Порівняно з підлітками підвищується 

саморегуляція, зростає контроль за власною поведінкою, проявом емоцій, 

настрій стає стійкішим.  Основне соціальне завдання на цьому етапі – вибір 

професії, соціальне та особистісне самовизначення. До моменту закінчення 

школи юнаки та дівчата вже мають бути готовими до дорослого життя. Йдеться 

про сформованість властивостей, здібностей та потреб, які дозволили б молодій 

людині повною мірою реалізувати себе в праці, громадському житті, майбутній 

сім’ї. Передусім – це розвиток потреби в спілкуванні з однолітками, старшими 

людьми та освоєння способів його здійснення. 

Провідним видом діяльності є навчально-професійна діяльність. Тому 

юнаки – суб’єкти трудової діяльності (освіта на цьому етапі вже не загальна, а 

професійна, і її можна розглядати як особливий різновид праці). Соціально-

психологічні властивості у цьому випадку детермінуються не стільки віком, 

скільки соціально-професійним статусом людини. 

Перебудова взаємин із дорослими залишається актуальною і в період 

ранньої юності. Різко посилюється потреба в інтимній дружбі. За Еріксоном, 
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юність – це, перш за все, криза ідентичності, яка полягає у послідовності 

соціальних та індивідуально-особистісних виборів, ідентифікацій та 

самовизначень. Дж. Марша виділяє кілька етапів ідентичності: «невизначена», 

«передчасна ідентифікація», «мораторій», «зріла ідентичність». Успішно 

розв’язавши відповідні задачі, юнак переходить від пошуку себе до практичної 

самореалізації.  

Для молоді цього віку надзвичайно гостро постає питання професійного 

самовизначення. На нього впливають життєві цінності особистості. Нерідко 

професійний вибір є результатом пасивної згоди з бажанням батьків, або 

романтичного некритичного інтересу до певної професії. Це в подальшому 

може призвести до глибокого розчарування та незадоволення життям. Тому 

важливо, щоб вибір професії було зроблено свідомо, на основі всебічного 

врахування вподобань, здібностей, можливостей, відповідності їх вимогам 

спеціальності, що обирається. 

Завдання до теми 

1. Запропонуйте способи формування психологічної готовності до 

професійного самовизначення у учнів 9 або 11 класів. 

2. Порівняйте особливості спілкування з дорослими та однолітками. Складіть 

порівняльну таблицю. 

3. Скласти тези праці І. С. Кона «Психологія ранньої юності». 

4. Заповнити таблицю. 

Вік Особливості 

Раннє дитинство  

Дошкільне дитинство  

Молодший шкільний вік  

Підлітковий вік  

Юність  
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Контрольні питання 

1. З якими історичними явищами пов’язана тенденція подовження 

дорослішання? 

2. Охарактеризуйте соціальну ситуацію розвитку юнацького віку. 

3. Чому виділяють ранню і пізню юність? 

4. Що таке самовизначення? 

5. У чому полягає сутність кризи ідентичності? 

6. Назвіть чинники, що впливають на вибір майбутньої професії. 

7. Які показники свідчать про готовність випускника школи до дорослого 

життя? 

Література: [3, 4, 9, 10, 11, 22, 26]. 

 

Самостійна робота № 11 

Тема. Новоутворення періоду ранньої дорослості 

1. Формування життєвої перспективи. 

2. Ідентичність як важливе новоутворення юнаків. 

3. Розвиток когнітивної сфери молоді. 

Завдання для самоконтролю 

 1. Підібрати діагностичний інструментарій для визначення професійної 

спрямованості юнаків і дівчат. 

 2. Запропонувати тренінгові заняття для розвитку вміння молоді будувати 

життєві плани і перспективи. 

Література: [3, 4, 10, 11, 21, 22, 26]. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема. Особливості психічного розвитку у період зрілості 

Мета: з’ясувати загальну тенденцію розвитку людини зрілого віку, 

усвідомити особливості психофізіологічного розвитку двох основних періодів: 
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ранньої дорослості, зрілої дорослості; знати прояви криз та вміти їх 

діагностувати. 

План 

1. Збереження і зміни фізичних можливостей. 

2. Криза середини життя. 

3. Зміна функцій інтелекту. 

4. Особливості сімейних відносин між двома поколіннями. 

Теми рефератів 

1. Кар’єра та її значення у зрілому віці. 

2. Проблема змісту життя та шляхи її розв’язання. 

3. Соціальний і особистісний розвиток у зрілому віці. 

3. Проблема одинокості та можливі способи її розв’язання. 

4. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку. 

Основні поняття і терміни: Я-концепція, самоактуалізація, криза 30 

років, ментальний досвід, ментальний простір, ментальна репрезентація, криза 

середини життя. 

Короткі відомості з теми 

 Дорослість є найдовшим періодом життя людини, протягом якого вона 

досягає найвищого рівня у розвитку Я-концепції, гармонії в собі, у взаємодії зі 

світом, у пізнанні й реалізації своїх можливостей, самостверджується у 

професії, суспільстві, влаштовує сімейне життя, виявляє піклування не тільки 

про себе, а й про своїх близьких. У той же час переживає кілька складних криз, 

а також послаблення з віком психофізіологічних функцій. 

 Розвиток дорослої людини відбувається в кілька етапів та за такими 

напрямами: зростання самостійності, посилення соціально-духовної 

інтегрованості, соціальної відповідальності. 

 Перший етап – рання дорослість охоплює дві фази (20–30 років – пік 

фізичного розвитку, створення сім’ї та активне професійне зростання; 30–40 

років – професійна кар’єра, виховання дітей). У цей період уявлення людини 
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про себе об’єднуються у Я-концепцію. Це відносно стійка, усвідомлена система 

уявлень особистості про себе, яка переживається нею як неповторна і є 

основою її самовизначення у світі, взаємодії з іншими людьми, ставлення до 

себе. Розвиток Я-концепції залежить від бажання людини саморозвиватися. 

 Перехід 30-річної межі та переживання кризи супроводжуються 

переглядом життєвих планів і цінностей. У цей період людина починає реально 

дивитися на світ, жити поточними подіями та досягненнями.  

 На розвиток пізнавальних процесів та інтелекту значний вплив відіграє 

професійна діяльність та ментальний досвід. 

 Другий етап – зріла дорослість 40–60 років характеризується 

гетерохронністю у виникненні новоутворень. Провідним видом діяльності 

протягом зрілого дорослого віку залишається праця. Нагромаджений життєвий 

досвід дозволяє компенсувати вікові зміни в організмі. Когнітивні процеси 

відбуваються повільніше, ніж у молоді, однак ефективність мислення вища. 

 Рушійною силою визнається внутрішнє прагнення до самовдосконалення. 

Змінюються соціальні очікування. Прийшов час продемонструвати свої 

досягнення, у іншому випадку суспільство перекладає свої сподівання на 

молодь. Центральна проблема цього періоду – сумніви щодо правильності 

прожитого життя. 

        У період старості розвиток і функціонування духовної, інтелектуальної, 

емоційної, фізичної сфер людини набувають специфічного характеру. На цьому 

етапі особистість припиняє трудову діяльність, обмежуються її соціальні 

контакти, спостерігаються зміни у її Я-концепції та поведінці. Часто ці зміни 

породжують ейджизм – соціальна установка, за якою невиправдано високо 

оцінюється молодь і дискримінуються старі люди. 

 Період старості називають геронтогенезом. Міжнародна класифікація 

виокремлює такі періоди геронтогенезу: 

– похилий вік (для чоловіків 60–74 роки, для жінок 55–74 роки); 

– старечий вік (75–90 років); 
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– вік довгожительства (90 років і старші). 

 Основним завданням розвитку у старості є збереження власної 

ідентичності, яка є синтетичним уявлення про власні фізичні, соціальні та 

духовні якості. Виділяють кілька теорій старіння: природне (біологічні процеси 

старіння, що з віком розвиваються у всіх людей), стохастичне (випадкові 

ушкодження внутрішнього і зовнішнього плану обумовлюють старіння), 

генетично запрограмоване (обумовлено дією 200 спадкових генів). 

 Позитивним здобутком старості визначається набуття людиною 

мудрості – це експертна система знань, орієнтована на практичну сторону 

життя, що дозволяє зважено міркувати і давати корисні поради щодо 

розв’язання життєво важливих питань. Мудрість являє собою акумульований 

культурний інтелект, тісно пов’язаний з особистим життям. 

 Не зважаючи, на досягнення старими людьми вищого рівня інтелекту, у 

деяких з них фіксується погіршення пізнавальної діяльності. Це може бути 

обумовлено дією прямих (деменція, хвороба Альцгеймера,  судинні враження 

головного мозку) і непрямих (погіршення здоров’я, бідність, низький рівень 

освіченості та ін.) чинників. 

Фізичне здоров’я людини у старому віці залежить від її психічного стану. 

Самоорганізація життєдіяльності в період пізнього онтогенезу є 

найважливішою умовою довголіття і  подальшого розвитку індивідуальності. 

Завдання до теми 

1. Спираючись на дослідження психологів, порівняйте особливості 

материнської та батьківської любові. 

2. Обговоріть зі своїми батьками кризу 30, 40 років. Продумайте і запишіть 

запитання, які використаєте для бесіди. Чи усвідомлювалися проблеми вашими 

батьками і наскільки гостро ними відчувалися? Відзначте, що допомогло вашим 

батькам подолати кризу середини життя. 

3. Підберіть діагностичний інструментарій для перевірки особистісних змін у 

період пізньої зрілості. 
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4. Проведіть порівняльний аналіз цінностей, мотивів, очікувань, турбот двох 

людей, старших 60 років, з різницею у віці 10–15 років. 

Контрольні питання 

1. Назвіть психофізіологічні властивості зрілої людини. 

2. На які етапи поділяється період дорослості? 

3. Якими змінами та тенденціями характеризується період ранньої дорослості? 

4. Що є характерним для зрілої дорослості? 

5. Охарактеризуйте значення кризи 30 років. 

6. Яка динаміка пізнавальних процесів у дорослих людей? 

7. Назвіть основні тенденції розвитку людей у період дорослості. 

8. Охарактеризуйте значення кризи середини життя. 

9. Що таке «соціальне старіння»? 

10. Охарактеризуйте особливості пізнавальної та емоційно-вольової сфери 

літніх людей. 

11. Що таке мудрість? 

12. Які складові мудрості ви знаєте? 

Література: [1, 2, 3, 4, 10, 26]. 

 

Самостійна робота № 12 

Тема . Психологія зрілості 

1. Особливості мотиваційної та емоційної сфер ранньої дорослості. 

2. Особливості розвитку когнітивної сфери у період зрілої дорослості. 

Завдання для самоконтролю 

Підготувати питання для консультативної бесіди з представниками двох 

поколінь однієї родини. 

Література: [1, 2, 3, 4 , 5, 8, 26, 27, 31, 41]. 
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Самостійна робота № 13 

Тема. Соціально-психологічні проблеми літніх людей 

1. Втрата коханої людини. 

2. Взаємовідносини з дітьми і онуками. 

3. Збереження власної ідентичності. 

Завдання для самоконтролю 

1. Складіть список з десяти наймудріших, на ваш погляд, людей, об’єктивно 

обґрунтуйте зроблений вами вибір. Назвіть умови і чинники розвитку мудрості 

у цих людей.  

2. Запропонуйте психологічні заходи для соціальної адаптації людей похилого 

віку. 

Література: [1, 2, 3, 4 , 5, 8, 26, 27, 31, 41]. 
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Вікова психологія як наука, її предмет та основні завдання. 

2. Історія виникнення вікової психології. 

3. Соціогенетичний підхід до вивчення розвитку психіки людини, його 

значення для розвитку вікової психології.  

4. Розвиток пізнавальних процесів та інтересів підлітків. 

5. Методи дослідження у віковій психології. 

6. Принципи досліджень у віковій психології. 

7. Біогенетичний підхід до вивчення онтогенезу психіки та його значення для 

розвитку науки. 

8. Роль теорії  Ж. Піаже  у вивченні розумової діяльності дітей. 

9. Теорії  психічного розвитку З. Фрейда. 

10. Епігенетична теорія Е. Еріксона. 

11.  Основні закономірності психічного розвитку. 

12. Теорія культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій 

Л. С. Виготського. 

13.  Рушійні сили та основні чинники психічного розвитку.  

14.  Критерії вікової періодизації. 

15.  Періодизація психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним. 

16.  Загальна характеристика сучасної вікової періодизації 

17.  Мотиви поведінки та ціннісні орієнтації періоду ранньої юності. 

18.  Соціальна ситуація розвитку підлітків. 

19.  Проблема «важких» підлітків і профілактична робота з ними. 

20.  Основні новоутворення юнацького віку. 

21.  Соціалізація та соціально-психологічна адаптація людей похилого віку. 

22.  Криза похилого віку та шляхи її подолання. 

23.  Розвиток сюжетно-рольової гри у дошкільному віці. 
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24.  Роль інтимно-особистісного спілкування для підлітків. 

25. Види предметних дій. Предметно-знаряддєві дії та їх формування у дітей. 

26.  Розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів 

27.  Криза середини життя та особливості її проходження. 

28.  «Комплекс пожвавлення» як перша соціальна реакція немовляти 

29.  Діагностика готовності дитини до навчання. 

30.  Характеристика періоду немовляти. 

31.  Професійне самовизначення в ранній юності. 

32.  Періодизація психічного розвитку за Е. Еріксоном. 

33.  Структура навчальної діяльності школяра. Способи формування  

компонентів навчальної діяльності. 

34.  Характеристика стадії новонародженості. 

35.  Новоутворення підліткового віку. 

36.  Основні новоутворення періоду немовляти. 

37.  Формування самосвідомості підлітка. 

38.  Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку. 

39.  Психічні новоутворення в молодшому шкільному віці. 

40.  Психологічний зміст кризи 3 років. 

41.  Формування статево-рольових цінностей та статево-рольового 

самовизначення в ранній юності. 

42.  Психічні новоутворення періоду раннього дитинства. Розвиток мовлення 

дітей. 

43.  Особливості навчально-професійної діяльності юнаків і дівчат. 

44.  Предметна діяльність як провідний вид діяльності періоду раннього 

дитинства. 

45.  Криза періоду ранньої юності та стадії її проходження. 

46.  Особливості розвитку когнітивної сфери дошкільнят. 

47.  Вихід на пенсію як соціально-психологічна проблема. 

48.  Види готовності дитини до школи. 
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49.  Особливості психічного розвитку підлітків. 

50.  Характеристика дошкільного дитинства. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою (див. табл.1), яка у відомості обліку успішності (форма № Н-5.03) 

доповнюється за національною системою і за європейською кредитно-

трансферною системою – ECTS. 

Таблиця 1– Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90 – 100 А відмінно 

добре 
82 – 89 В дуже добре 

74– 81 С добре  

задовільно 
64 – 73 D задовільно  

60 – 63 Е достатньо  

незадовільно 

35 – 59 
F

X 

незадовільно (дозволяється 

перескладання) 

1 – 34 F 
неприйнятно (повторне 

вивчення дисципліни) 

Поточний контроль здійснюється викладачем на аудиторних заняттях 

усіх видів та під час підготовки контрольних, тестів, завдань самостійних робіт. 

Таблиця 2 – Оцінювання окремих видів навчальної роботи 
Модуль  

Вид 

навчальної роботи 

Mах 

кількість 

балів 

Присутність на лекції, ведення конспекту 10 

Виконання експрес-завдань на практичному 

занятті 

5 

Виконання та захист домашньої аналітичної 

роботи, написання реферату 

10 

Робота на практичному занятті, розв’язування 

практичних завдань 

10 

Підготовка та виконання творчих завдань 25 

Виконання модульної контрольної роботи 20 

Усього за модулем:  80 

Іспит 20 

Усього за семестр: 100 
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Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він 

отримав позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці 3. 

Таблиця 3 – Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної 

роботи у балах оцінкам за національною шкалою 

Оцінка в балах 

Робота на 

практично

му 

занятті 

Виконання 

експрес-

завдань на 

практичном

у занятті 

Виконання 

та захист 

домашньої 

аналітичної 

роботи, 

написання 

реферату 

Ведення 

конспекту 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Підготовка 

та 

виконання  

проектів 

 

Оцінка 

за 

національн

ою шкалою 

9–10 5 10 10 18–20 20–25 Відмінно 

7–8,5 4 9 9 14–17 15–19 Добре 

6–6,5 3–3,5 8 8 10–13 10–14 Задовільно 

 

менше 6 

 

менше 3 

 

менше 6 

 

менше 8 

 

менше 10 

 

менше 10 

Незадовіль

но 

 

Критерії оцінювання іспиту 

з навчальної дисципліни «Вікова психологія» 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться в кінці семестру у 

формі іспиту. Студент уважається допущеним до іспиту за умови накопичення 

50 балів за роботу протягом навчального семестру.  

Контрольні питання призначені для оцінки якості знань студентів і 

відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики. Під час оцінювання 

роботи студентів ураховується загальна грамотність, логічність і чіткість 

відповіді. 

1. Оцінка «Відмінно» (20–19 б.) ставиться за умов, якщо студент повно і 

грамотно розкриває питання білету, виявляє знання базової та допоміжної 

літератури, уміє безпомилково розв’язувати запропоновані завдання або 

ситуації. 
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2. Оцінка «Добре» (18 б.) ставиться за умов, якщо студент грамотно 

розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає 

неточності у формулюваннях, порушує логічність викладу; припускається 

незначних помилок у виконанні практичних завдань. Якщо неточності 

формулювань і помилки становлять від 15 % до 25 %, порушення логічності від 

15 % до 25 %, ставиться оцінка «Добре» (17 б.). 

3. Оцінка «Задовільно» (16 б.) ставиться за умов, якщо студент демонструє 

знання основного програмного матеріалу, але вони мають розрізнений, 

несистематизований характер; не робить висновків, припускається неточностей 

і помилок, які у цілому не спотворюють об’єктивність відтворюваної 

інформації. Якщо неточності становлять від 50 % до 75 %, допущені 

принципові помилки – від 50 % до 75 %, ставиться оцінка «Задовільно» (15 б.). 

4. Оцінка «Незадовільно» (< 15 б.) ставиться за умов, якщо студент виявляє 

хаотичні, безсистемні знання, непослідовно розкриває питання, має принципові 

помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни; не вміє розв’язувати практичні завдання і ситуації. Якщо студент 

не зміг відповісти на жодне з питань і виконати жодного із завдань, ставиться 

оцінка «Незадовільно» (0 б). 
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