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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010106 

«Соціальна педагогіка» 
(шифр і назва) 

Модулів – 4 

Спеціальність 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
               (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин –  

180 

2-й 3-й 

Лекції (годин) 48 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 88 

самостійної роботи 

студента – 92 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

 

бакалавр 

30  18 

Практичні, семінарські 

40 (годин) 

24 16 

Лабораторні 

(годин) 

- - 

Самостійна робота 92год 

54 38 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен (3 семестр) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): для денної форми навчання – 2 : 1. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Вікова і педагогічна психологія 

» є формування у студентів адекватного уявлення про предмет, методи та 



4 

 

  

завдання психології, про її основні категорії, про місце серед інших гуманітарних 

наук; знайомство з основними закономірностями формування, функціонування та 

розвитку психіки сучасної людини, формування у студентів уміння аналізувати 

факти дитячого розвитку; розрізняти стратегії, методи й методики дослідження 

розвитку дитини, сенситивні періоди, нормативні вікові кризи, психологічне 

новоутворення вікового періоду, а також основні вікові особливості людини. 
 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія загальна та 

вікова» є: 

- ознайомлення з базовими категоріями й поняттями психологічної науки, 

основними методологічними і дослідницькими проблемами, методами 

досліджень загальної і вікової психології;  

- ознайомлення з основними теоретичними підходами до розуміння структури й 

закономірностей розвитку особистості;  

- сформувати уявлення про місце загальної та вікової психології  серед інших 

психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами  

- представлення аналізу індивідуальних особливостей людини (здібностей, 

спрямованості, темпераменту, характеру), внутрішньої (емоційної й вольової) 

регуляції діяльності та їх вікових змін;  

- вироблення вмінь використовувати теоретичні та практичні знання з психології 

в поясненні вікової психічної динаміки людини та практики поведінки;  

- сформувати практичні навички та вміння при застосуванні діагностичних 

методик, навчити інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, 

складати висновок на основі одержаних результатів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- основні психологічні терміни; 

- стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку; 

- орієнтуватися в етапах розвитку психологічної науки; 

- предмет і завдання загальної та вікової психології; 

- методологічні принципи і методи дослідження психіки; 

- вікову періодизацію психічного розвитку розрізняти свідомі та несвідомі 

форми прояву психіки людини та знати їх вікові особливості; 

- зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості, 

самосвідомості людини та неусвідомлюваних психічних явищ; 

- індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, 

здібності) та можливості впливу на їх розвиток; 

- основні закономірності вікових змін психіки людини; 

- психологічні особливості новонароджених, немовлят, дітей, підлітків, 

юнацтва, дорослих та людей похилого віку; 

- суть вікових криз особистості та шляхи їхнього подолання; 

- центральні психологічні новоутворення кожного вікового періоду; 

- специфіку діагностичної та корекційної роботи з особами різного віку. 



5 

 

  

 

вміти: 

- пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і розвитку 

різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей 

особистості, свідомих і неусвідомлюваних психічних явищ); 

- формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження психічних 

явищ; 

- формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність 

психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають; 

     вступати у наукові дискусії щодо вікової мінливості психіки людини;  

-    розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки; 

-   добирати психологічні методи та методики дослідження, враховуючи вік  

     досліджуваного 

- вивчати особливості людини, закономірності психічної діяльності, типи, 

характер, психічні стани, чинники, що впливають на якість функціонування 

психіки людини у різних видах життєдіяльності; 

- здійснювати вимір індивідуально-психологічних показників особистості,  її 

пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності 

людини та резервів її розвитку; 

- розробляти та надавати рекомендації щодо розвитку основних психічних 

властивостей та функцій, подолання вікових криз особистості. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання вікової психології. 

Тема 1. Предмет вікової та педагогічної психології. 

Тема 2. Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі. 

Тема 3.Ві кова періодизація психічного розвитку людини. 

Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку людини.Методики визначення  

             вікових криз.  

Контроль знань за модулем 1. 

 

Змістовий модуль 2. Вікові особливості психології людини. 

Тема 5. Психологія дитинства та молодшого школяра. 

Тема 6. Психологічні особливості розвитку та формування особистості в 

підлітковому віці. 

Тема 7. Психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. 

Тема 8. Вік дорослості. Особливості розвитку зрілої особистості.  

Контроль знань за модулем 2. 

 

Змістовий модуль 3. Психологія навчання та виховання. 

Тема 9. Психологія виховання. 

Тема 10. Психологія навчання і психологічні умови її оптимізації в школі. 

Тема 11. Психологічні механізми засвоєння знань і формування компетентностей. 
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Тема 12. Психологія  педагогічної діяльності 

Контроль знань за модулем 3 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ 

п/п 
Назви модулів, змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

го
д

и
н
 в тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

к
о
н

су
л
ь
т.

 

са
м

о
ст

. 

р
о

б
о

та
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Змістовий модуль 1. Загальні питання вікової і педагогічної психології 
 

1. Тема 1. Предмет вікової та педагогічної 

психології. 

14 4  2  8  

2. Тема 2. Проблема психічного розвитку 

особистості в онтогенезі. 

14 2 2  
 

10 
 

3. Тема 3.Вікова періодизація психічного 

розвитку людини. 

16 6 2 
2  

8 
 

4. Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку 

людини. Методики визначення                 

вікових криз 

16 4 2 2     8  

. Всього за 1 модуль 60 16 12  34  

 

Змістовий модуль 2. Вікові особливості психології людини. 
 

5. Тема 5. Психологія дитинства та 

молодшого школяра 

16 4  4  8 
 

6. Тема 6. Психологічні особливості 

розвитку та формування особистості в 

підлітковому віці. 

18 6  4  8 

 

22. Тема 7. Психологічні особливості 

становлення особистості в юнацькому 

віці. 

16 4  4  8 

 

23 Тема 8. Вік дорослості. Особливості 

розвитку зрілої особистості. 

16 4  4  8 
 

 Всього за 1 модуль 66 16  32  

Змістовий модуль 3. Психологія виховання і навчання. 

 Тема 9. Психологія виховання. 14 4  2  8  

24 Тема 10. Психологія навчання і 

психологічні умови її оптимізації в 

школі. 

12 2 2 2  6 

 

25 Тема 11. Психологічні механізми 

засвоєння знань і формування 

компетентностей. 

14 4  4  6 
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26 Тема 12. Психологія  педагогічної 

діяльності. 

14 4  4  6 
 

 Підсумкове заняття. 

Контроль знань за модулем 3,4 

54 14 12  26 
 

 Всього годин курсу: 

 

180 48 40  92 
 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2. Проблема психічного розвитку особистості в онтогенезі. 2 

2 Тема 3.Ві кова періодизація психічного розвитку людини. 2 

3 Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку людини.Методики 

визначення  

2 

9 Тема 8. Психологія навчання і психологічні умови її оптимізації в 

школі. 

2 

 Усього годин  8 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Предмет вікової та педагогічної психології. 4 

2. Тема 3.Ві кова періодизація психічного розвитку людини. 2 

3. Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку людини.Методики 

визначення  

2 

4. Тема 5. Психологія дитинства та молодшого школяра 4 

5 Тема 6. Психологічні особливості розвитку та формування 

особистості в підлітковому віці. 

4 

6 Тема 7. Психологічні особливості становлення особистості в 

юнацькому віці. 

4 

7 Тема 8. Вік дорослості. Особливості розвитку зрілої особистості. 4 

8 Тема 9. Психологія виховання. 2 

9 Тема 10. Психологія навчання і психологічні умови її оптимізації 

в школі. 

2 

10 Тема 11. Психологічні механізми засвоєння знань і формування 

компетентностей. 

4 

11 Тема 12. Психологія  педагогічної діяльності. 4 

 Контроль знань за модулями  

 Усього годин  32 

 

7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом.  
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Предмет вікової та педагогічної психології. 8 

2 Тема 2. Проблема психічного розвитку особистості в 

онтогенезі 

10 

3 Тема 3.Ві кова періодизація психічного розвитку людини. 8 

4 Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку людини.Методики 

визначення  

8 

5 Тема 5. Психологія дитинства та молодшого школяра 8 

6 Тема 6. Психологічні особливості розвитку та формування 

особистості в підлітковому віці. 

8 

7 Тема 7. Психологічні особливості становлення особистості в 

юнацькому віці. 

8 

8 Тема 8. Вік дорослості. Особливості розвитку зрілої 

особистості. 

8 

9 Тема 9. Психологія виховання. 8 

10 Тема 10. Психологія навчання і психологічні умови її 

оптимізації в школі. 

6 

11 Тема 11. Психологічні механізми засвоєння знань і 

формування компетентностей. 

6 

12 Тема 12. Психологія  педагогічної діяльності. 6 

 Усього годин  92 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальна робота передбачає самостійне опрацювання тем і питань 

необхідних для засвоєння навчальної дисципліни.  

  

10. Методи та форми навчання.  

Викладання навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та 

педагогічна» здійснюється у формі лекцій, практичних занять, самостійної 

роботи. 

Дисципліна «Вікова і педагогічна психологія»  складається з трьох модулів, 

які об’єднують 12 тем, і розрахована на 180 навчальних години, з яких 48 годин 

лекційних занять, 40 години практичних занять та 92 години навчального часу 

передбачено для самостійного опанування навчального матеріалу. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі модульних контролів та 1 

іспиту впродовж вивчення курсу.  
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Лекційні заняття є формою аудиторного заняття, де на проблемному рівні 

забезпечується доведення викладачем навчальної інформації шляхом викладу 

загальних і особливих положень теми. Лекції є основним джерелом знань. Вони 

охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчального 

курсу. Метою лекції є висвітлення лектором проблем теоретико-методологічного 

характеру, визначення основних категорій, аналіз важливих аспектів аналізованих 

проблем з метою формування у студентів комплексу знань, вмінь і навичок з 

основ психології та вікових особливостей розвитку та зміни психіки людини. 

Необхідною умовою для досягнення означеної мети є перманентне ознайомлення 

з новітньою науковою та навчальною літературою. Практичне заняття є формою 

навчального заняття, під час якого викладач організує детальний розгляд окремих 

теоретичних положень та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентами завдань. Контроль теоретичних 

знань студентів забезпечується шляхом обговорення попередньо визначених 

питань. Практичне заняття сприяє формуванню вміння вирішувати конкретні 

практичні завдання. Самостійна робота є основним засобом опанування 

студентами навчального матеріалу у позааудиторний час, що передбачає 

опрацювання конспекту лекцій та самостійне освоєння навчального матеріалу за 

окремими темами, опрацювання нормативно-правових актів та програм за темою 

заняття, а також рекомендованої наукової та навчальної літератури, підготовка до 

іспиту.  

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 

підручники, навчальні, навчально-методичні посібники та матеріали, конспект 

лекцій викладача, методичні рекомендації тощо.  

Консультації є формою аудиторного або індивідуального заняття, що 

сприяє глибшому та повнішому засвоєнню тем навчальної дисципліни.  

Методи 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 
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Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції (самокорекції, 

взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

Інтерактивні методи. 

11. Методи контролю 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль 

успішності, модульний контроль та складання  іспиту. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять та виконання практичних 

робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається контроль знань, порядок проведення та зміст якого наводяться в 

робочій навчальній програмі. 

Для організації самостійної роботи студентів передбачається написання 

рефератів та доповідей перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма, 

а також апробації психологічних вивченгь та \їх інтерпретацій у формі 

індивідуальних завдань, а також складання конспектів занять, виготовлення 

наочного матеріалу. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

3 семестр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума балів 

Змістовий модуль 1 

 
24 

сем., пр ср. сем., пр ср. 

12 - 12 - 

 

4 семестр 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Сума 

балів за 

семестр 

Сума 

поточних 

за курс 

Іспит Сума 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
26 50 50 100 

сем., пр ср. сем., пр ср. 

13 - 13 - 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка в балах ECTS Визначення Національна шкала 

90-100 A Відмінно Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Програма з курсу «Вікова і педагогічна психологія».  

2. Конспекти лекцій.  

3. Підручники та їх електронні форми (зазначені у списку літератури(.  

4. Навчальні посібники (зазначені у списку літератури(.  

5. Мультимедійні презентації до лекцій, відеоматеріали, електронні ресурси 

Інтернет мережі.  

 

14. Рекомендована література 

Базова 

Психологія вікова 

 

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справичник по психологической 

диагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 157–159. 

2. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 

3.  Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

4.  Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. 

5. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М., 1996. 

6. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1979.  

7. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1990.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь. Гл. 2. Проблема речи и мышления ребенка 

в учении Ж. Пиаже (любое изд.).  

9. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1994.  

10. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – 

464 с.  

11. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2008. 

12. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 

2009. 

13. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002. 

14. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2006.  

 

Допоміжна 

Психологія вікова та педагогічна 
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1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1983.  

2. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., 1996.  

3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., 1986.  

4. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество – 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 456 с. 

5. Партико Т. Б. Методичні матеріали для вивчення курсу “Вікова  психологія”. 

Для студентів ІІІ курсу напряму підготовки “Психологія” (денна форма 

навчання). – Львів, ЛНУ, 2008. – 46 с. 

6. Партико Т. Б. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни 

„Вікова психологія”. Для студентів спеціальності „Психологія”заочної форми 

навчання. – Львів, ЛНУ, 2004. – 23 с. 

7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии 

развития / Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с. 

 

Та література рекомендована  при вивченні кожного змістового модуля. 

15. Інформаційні ресурси 
 
http://www.twirpx.com/file/200154/  

http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/ 

http://www.reflist.ru/predmet/20-32-0-1.shtml 

http://westudents.com.ua/knigi/491-vkova-psihologya-savchin-mv-.html 

http://www.twirpx.com/file/257937/ 
 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального 

закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми 

її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на засіданні 

кафедри (циклової комісії) і затверджується завідувачем кафедри (головою циклової комісії). 

3. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та змістового наповнення 

«Робочої програми навчальної дисципліни» залежно від специфіки та профілю вищого навчального 

закладу. 

4. Формат бланка – А4 (210297 мм). 

 

http://studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/
http://www.reflist.ru/predmet/20-32-0-1.shtml

