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І. Опис дисциплiни 

 

Шифр дисципліни _______________________________ 

 

 

 
назва дисципліни 

 

Загальні характеристики дисци-

пліни  

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми кон-

тролю 

Галузь знань 05 Соціальні  та 

поведінкові науки 

Кількість кредитів –  Методи навчання 

 

Групова дискусія, опитуван-

ня, аналіз результатів діяль-

ності, тестування 

Спеціальність  053 Психологія 

 

 

Загальна кількість годин - 

Денна Заочна 

 

Освітній рівень бакалавр 

Лекції: 

 6 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

Статус дисципліни нормативна                      6 

Лабораторні заняття: Форми поточного контролю 

 

Модульні контрольні роботи  

 

  

Рік вивчення дисципліни за нав-

чальним планом  (2019-2020р.) 

-  

Індивідуальна робота: 

Семестр      І  9 - 

Самостійна робота: 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне:  2  год. 

- самостійна робота: 10 год. 

50 78 Форма підсумкового контролю 

          

Екзамен (письмовий)  

   

Співвідношення аудитор-

них годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська   

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: вікова та педагогічна психологія 

Мiждисциплiнарнi зв'язки з курсами  «Загальна психологія», «Сучасні напрями 

персонології», «Соціальна психологія».   

 Мета i завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів  із загальними закономірностями 

психічного розвитку індивіда в онтогенезі та особливостямиі формування особистості під впливом виховання і 

навчання. 

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

Знати: 
-предмет, завдання та методи вікової та педагогічної психології; 

-передумови виникнення та історію психології розвитку; 

- критерії періодизації вікового розвитку індивіда; 

-закономірності розвитку  психіки дитини в період раннього 

дитинства; 

-психолгічні особливості розвитку та формування особистості в 

дошкільному віці; 

-особливості психічного розвитку та формування особистості в 

молодшому шкільному віці; 
-психологічні проблеми підліткового та раннього юнацького віку. 

 

    Інтегральна  компетентність:  
Здатність  до аналізу та синтезу інформації, 

отриманої при вивченні дисципліни. Готовність 

використовувати знання особливостей вікового 

розвитку особистості у професійній діяльності. 

Володіння  прийомами підвищення ефективнос-

ті взаємодії педагога і дитини. 

Загальні  компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 
Вмiти:  
 - здійснювати самостійний аналіз психологічної літератури ; 



- аналізувати особливості розвитку особистості на різних вікових 

етапах; 

- - характеризувати психологічні механізми виховного впливу на 

особистість; 

- -характеризувати умови підвищення ефективності взаємодії 

педагога і дитини. 

 

 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (кре-

ативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирі-

шувати проблеми. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально відпові-

дально та свідомо. 

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами. 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та ру-

хатися до спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові, предметні)  компе-

тентності спеціальності: 

СК1. Здатність здійснювати теоретич-

ний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки 

та / або практики. 

СК2. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати психоло-

гічне дослідження з елементами науко-

вої новизни та / або практичної значу-

щості. 

СК3. Здатність обирати і застосувати 

валідні та надійні методи наукового до-

слідження та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності. 

СК5. Здатність організовувати та реалі-

зовувати просвітницьку та освітню дія-

льність для різних категорій населення 

у сфері психології. 

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з 

колегами в моно- та мультидисципліна-

рних командах. 

СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими ціннос-

тями. 

СК10. Здатність самостійно розробляти 

проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових ідей. 

 

ІІІ. Тематичний план дисципліни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 



 

 

 

ІІІ. Змiст навчальноiї дисциплiни за модулями i темами: 

№  

з/п 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин (заоч-

на(вечiрня) форма навчання) 
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                                           Модуль 1. Теоретичні основи вікової психології. 

 

1.    Вікова психологія як 

наука   

      1    

2.    Основні напрямки 

зарубіжної та вітчизняної 

вікової психології 

       2   

3.  Характеристика розвитку 

психіки в онтогенезі 

      1    

 Разом за змістовим мо-

дулем 1 

    16  2 2  26 

Модуль 2 Дитяча психологія 

4.  Особливості психічного 

розвитку 

новонародженого та 

немовляти 

      1    

5.  Психологія раннього 

дитинства та дошкільного 

віку 

      1    

6.  Психологія дітей 

шкільного віку 

       2   

 Разом за змістовим 

модулем 2 

    18  2 2  26 

 Модуль 3. Основи педагогічної психології 

7. Соціально-психологічні 

та вікові аспекти 

виховання, 

      1    

8. Психологічний портрет 

особистості педагога. 

Особливості педагогічного 
спілкування 

      1 1   

9  Психологія навчання        1   

 Разом за змістовим мо-

дулем 3 

    16  2 2  26 

Разом:     50  6 6  78 



№  

з/п 

3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 
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 Модуль 1. Теоретичні основи вікової психології 

Тема 1 Вікова психологія як наука 
  Предмет і методи вікової психології. Теоритичні та практичні завдання сучасної ві-

кової психології. Сучасний стан розробки проблем вікової психології на Україні та за 

рубежем. Поняття про психологічний вік. Стабільні періоди і кризи. Соціальна ситуа-

ція розвитку. Провідний тип діяльності. Основні психічні новоутворення вікуЛ. С Ви-

готський про стадії розвитку Періодизація психічного розвитку за Б. Д. Ельконіним. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1. Вікова психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. 

2. Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 

3. Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

4. Обухова Л.Ф. Детская психология – М., 1995. 

5. Роменець В.П. Історія психології епохи просвітництва. – К.: Вища школа, 1993. 

6. Рыбалко Е.Ф.  Возрастная и дифференциальная психология: Учебное пособие – 

Л.: ЛГУ, 1990. 

Тема 2. Основні напрямки зарубіжної та вітчизняної вікової психології 
Психоаналіз про закономірності психічного розвитку. Предмет дослідження: глибинні 

почуття і переживання людини. 

 Е. Еріксон. Розвиток особистості як закономірна зміна етапів, на кожному з яких 

відбувається якісне перетворення внутрішнього світу і поведінки людини. Стадії 

психосоціального розвитку за Е. Еріксоном. 

Біхевіорізм (Дж.Уотсон, Дж. Годфруа, К.Флейк-Хобсон, Б.Скіннер) про особливості 

розвитку дитини. 

Генетична психологія про закономірності розвитку інтелекту. Гуманістична психологія 

(К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл, С.Сатір, Ш.Бюлер) про закономірності дитячого 

розвитку. Культурно-історична концепція Л.С.Виготського. Морфофізіологічні 

особливості мозку і спілкування – умови розвитку дитини. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Вікова психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. 

2.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 
3.Роменець В.П. Історія психології епохи просвітництва. – К.: Вища школа, 1993.. 

Тема 3.  Характеристика розвитку психіки в онтогенезі 
Поняття розвитку: форми, властивості, критерії та закони розвитку. Специфіка та 

показники психічного розвитку людини. Основні закономірності психічного розвитку 

дитини: нерівномірність, інтеграція психіки, пластичність і можливість компенсації. 

Біологічні та соціальні фактори психічного розвитку. Генотип та вроджені якості 
організму. Дозрівання як передумова психічного розвитку. Біогенетичний та 

соціогенетичний підходи до розвитку психіки дитини. Активність особистості як 

фактор психічного розвитку. Проблема рушійних сил психічного розвитку. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Вікова психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. 

2.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

3.Обухова Л.Ф. Детская психология – М., 1995. 

4.Рыбалко Е.Ф.  Возрастная и дифференциальная психология: Учебное пособие – Л.: 

ЛГУ, 1990. 

 

Модуль 2 . Дитяча психологія 

Тема 1. Особливості психічного розвитку новонародженого та 

немовляти 

Пренатальний період розвитку. Криза новонародженості. Соціальна ситуація розвитку 

новонародженого. Основні новоутворення.  

Немовлята. Загальна характеристика анатомо-фізіологічного розвитку немовляти. 

  



Соціальна ситуація розвитку. Психічний розвиток дитини першого року життя. Розви-

ток форм спілкування протягом першого року. Основні новоутворення. Криза першого 

року життя. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 

2.Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник/ Під ред. О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. – 2001. 

3.Гуськова Г.В. Личностные новообразования детей в  период кризиса 3-х лет// 

Вопросы психологии. – 1987. - №5 

4.Лысюк Л.Г. Особенности первых этапов онтогенеза сознания// Вопросы психологии 
– 1993, № 2 

5.Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 

6.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

7.Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. 

 

Тема 2. Психологія раннього дитинства та дошкільного віку 
    Психологія переддошкільника. Соціальна ситуація розвитку дитини переддошкіль-

ного віку. Криза 3-х років.  

     Дошкільний вік. Розвиток діяльності дитини-дошкільника. Гра,її види, форми і розвиток 

у дошкільному віці. Елементи праці і навчання в діяльності дошкільника, їх роль в 

психічному розвитку дитини.   

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 

2.Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник/ Під ред. О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. – 2001. 

3.Гуськова Г.В. Личностные новообразования детей в  период кризиса 3-х лет// 
Вопросы психологии. – 1987. - №5 

4.Лысюк Л.Г. Особенности первых этапов онтогенеза сознания// Вопросы психологии 

– 1993, № 2 

5.Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 

6.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

7.Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. 

Тема 3. Психологія дітей шкільного віку. 

Психологія  молодшого шкільного віку. Психосоціальний та когнітивний розвиток дітей 

молодшого шкільного віку. Криза 7 років. 

    Особливості психічного розвитку підлітка. Проблема провідної діяльності в підлітковому 

віці. Криза підліткового віку. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб: Изд-во В.А.Михайлова. – 1998. 

2.Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток/ Пер. с англ. – М.: Просвещение. 

– 1991. 

3. Глассер У. Школа без неудачников. – М., 1987. 
4.Давыдов В.В. Младший школьник как субъект учебной деятельности// Вопросы 

психологии. – 1992. - № 3,4. 

5.Выготский Л.С. Психология подростка/ Собр. соч. в 6 т., Т.4 – М., 1984. 

6.Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб: Питер, - 2000. 

 

 

Модуль 3. Основи педагогічної психології 

Тема 1. Соціально-психологічні та вікові аспекти виховання. 

Психологічні основи виховання дитини.Віковий аспект виховання. Проблема 
управління вихованням і її психологічний зміст.  Роль сім’ї у вихованні молодого 

покоління. Самовиховання – вища форма самоуправління. Психологічні основи 

виховання дитини з асоціальною поведінкою. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – Киев, 1986. 

2.Галузинский В.М. Индивидуальниый подход в воспитании учащихся. – К.: Рад. школа, 

1982.  



3.Костюк Г.С. О взаимоотношении воспитания и развития ребёнка // В кн.: Избр. 

психол. труды. – М.: Педагогика, 1988. – С.132-149. 

4.Трудный подросток: Причины и следствия / Под ред. В.А.Татенко. – Киев, 1985. 

 

Тема 2. Психологічний портрет особистості педагога. Особливості 

педагогічного спілкування 
 Загальні педагогічні здібності: дидактичні, академічні, організаторські, комунікатив-

ні, перцептивні, сугестивні, мовні. Спеціальні педагогічні здібності. Здібності до пев-

них видів діяльності. Авторитет особистості вчителя. Професійно значущі якості осо-

бистості вчителя. Індивідуальний стиль діяльності вчителя. Змістовні характеристики 

стилю педагогічної діяльності. Структурні компоненти педагогічної діяльності 
(Н.В.Кузьміна): гностичний, конструктивний, проектувальний, організаторський ко-

мунікативний. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. 

– М.: Знание, 1993. 

2.Возрастные возможности усвоения знаний. / Под ред. Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов. 

– М., 1966. 

3.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 

4.Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 

5.Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М., 1998. 

 
Тема 3. Психологія навчання 

Психологічні особливості учіння і научіння. Психологія навчальної діяльності. Види, 

рівні і механізми учіння і научіння.Соціально-психологічні механізми, типи та види 

навчання. Психологія засвоєння і розуміння знань і понять. Психологічні засади 
формування умінь і навичок 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. 
– М.: Знание, 1993. 

2.Возрастные возможности усвоения знаний. / Под ред. Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов. 

– М., 1966. 

3.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 

4.Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993 

 

 

 

4.2. Плани практичних занять 

Теми семінарських занять 

 
Тема: Вікова психологія як наука. 

1. Поняття вікової психології та психології вікового розвитку, загальне і відмінне їх змісту. 

2. Предмет вікової психології. 

3. Історія виникнення і розвитку вікової психології як науки. 

4. Класифікація методів вікової психології. 

5. Зв'язок вікової психології з іншими науками. 

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

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Вікова психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. 

2.Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 

3.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

4.Обухова Л.Ф. Детская психология – М., 1995. 
 

Тема: Основні напрямки зарубіжної та вітчизняної вікової психології 
1.Психоаналіз про закономірності психічного розвитку.  

2..Стадії психосоціального розвитку за Е. Еріксоном. 

3. Біхевіорізм (Дж.Уотсон, Дж. Годфруа, К.Флейк-Хобсон, Б.Скіннер) про особливості розвитку дитини. 

4. Генетична психологія про закономірності розвитку інтелекту.  

5.Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл, С.Сатір, Ш.Бюлер) про закономірності дитячого 

розвитку.  



6.Культурно-історична концепція Л.С.Виготського.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Вікова психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. 

2.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

3.Роменець В.П. Історія психології епохи просвітництва. – К.: Вища школа, 1993. 

 

Тема: Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти 

 
 1.Загальна психофізіологічна характеристика дитини першого року життя. 2.Новонародженість (0-2 місяці) як 

кризовий період.  

3.Період немовляти, як фаза стабільного розвитку: 

 a) розвиток спілкування і мовлення;  

 б) розвиток сприймання та інтелекту;  

 в) розвиток рухових функцій та дій з предметами  

4. Дозрівання, навчання і психічний розвиток на першому році життя. 

5. Психічні новоутворення періоду немовляти. Криза 1-го року. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 

2.Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник/ Під ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. – 2001. 

3.Гуськова Г.В. Личностные новообразования детей в  период кризиса 3-х лет// Вопросы психологии. – 1987. - 

№5 

4.Лысюк Л.Г. Особенности первых этапов онтогенеза сознания// Вопросы психологии – 1993, № 2 

5.Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 
6.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

7.Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. 

 

Тема: Психологія раннього дитинства та дошкільного віку 
1. Соціальна ситуація розвитку дитини переддошкільного віку.  

2. Криза 3-х років.  

3. Розвиток діяльності дитини-дошкільника.  

4. Гра,її види, форми і розвиток у дошкільному віці.  

5. Елементи праці і навчання в діяльності дошкільника, їх роль в психічному розвитку дитини.   

     Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М., 1967. 
2.Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник/ Під ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта. – 2001. 

3.Гуськова Г.В. Личностные новообразования детей в  период кризиса 3-х лет// Вопросы психологии. – 1987. - 

№5 

4.Лысюк Л.Г. Особенности первых этапов онтогенеза сознания// Вопросы психологии – 1993, № 2 

5.Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 

6.Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

7.Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. 

 

Тема: Психологія дітей шкільного віку. 

1.Психологія  молодшого шкільного віку.  

2.Психосоціальний та когнітивний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 

3. Криза 7 років. 

   4. Особливості психічного розвитку підлітка.  
   5. Проблема провідної діяльності в підлітковому віці.  

   6. Криза підліткового віку. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Аверин В.А. Психология детей и подростков. – СПб: Изд-во В.А.Михайлова. – 1998. 

2.Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток/ Пер. с англ. – М.: Просвещение. – 1991. 

3. Глассер У. Школа без неудачников. – М., 1987. 

4.Давыдов В.В. Младший школьник как субъект учебной деятельности// Вопросы психологии. – 1992. - № 3,4. 

5.Выготский Л.С. Психология подростка/ Собр. соч. в 6 т., Т.4 – М., 1984. 

6.Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб: Питер, - 2000. 

Тема Соціально-психологічні та вікові аспекти виховання. 



1. Механізми формування особистості.  

2. Колектив і розвиток особистості. 

3. Спілкування як умова організації міжособистісної взаємодії у колективі. 

4. Психологічні особливості сімейного виховання.  

5. Розвиток емоційності та моральних якостей дітей.  

6. Становлення характеру дитини: діяльності, що сприяють його формуванню.  

7. Психологічні особливості виховання молодших школярів 

8. Виховання підлітків: основні якості особистості, що виховуються в старших класах школи. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – Киев, 1986. 
2.Галузинский В.М. Индивидуальниый подход в воспитании учащихся. – К.: Рад. школа, 1982.  

3.Костюк Г.С. О взаимоотношении воспитания и развития ребёнка // В кн.: Избр. психол. труды. – М.: Педа-

гогика, 1988. – С.132-149. 

4.Трудный подросток: Причины и следствия / Под ред. В.А.Татенко. – Киев, 1985. 

 

Тема : Психологічний портрет особистості педагога. Особливості педагогічного спілкування 
1. Професійно значущі якості особистості вчителя:  
2. Загальні і спеціальні педагогічні здібності.  

3. Поняття педагогічної діяльності та її структурні компоненти.  

4. Рівні результативності педагогічної діяльності. 

5. Індивідуальний стиль діяльності вчителя. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1993. 

2.Возрастные возможности усвоения знаний. / Под ред. Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов. – М., 1966. 

3.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 

4.Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993. 

5.Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М., 1998. 

 

Тема . Психологія навчання 
1.Психологічні особливості учіння і научіння.  

2.Психологія навчальної діяльності.  

3.Види, рівні і механізми учіння і научіння. 

4.Соціально-психологічні механізми, типи та види навчання. 

5. Психологія засвоєння і розуміння знань і понять.  

6.Психологічні засади формування умінь і навичок 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

1.Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1993. 

2.Возрастные возможности усвоения знаний. / Под ред. Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов. – М., 1966. 

3.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 

4.Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.,1993 

      

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

Змiст завдань для самостiйної роботи студентiв та форми звiтностi.  

 

№ Вид самостійної роботи Форма звiтностi 

1 Написання рефератів Реферат 

2 Написання ессе за темами Ессе 

3 Творчі завдання Творчі роботи 

 
V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

 

Модульний контроль 1 

 

Варіант 1. 
         1. Вставте пропущене слово: 

Вікова психологія вивчає особливості_______________________ розвитку людини в  ____________________. 

 

2. Які з наведених теорій можна віднести до соціогенетичного напрямку: 



а) концепція рекапітуляції Ст..Холла; 

б) епігенетична теорія Е.Еріксона; 

в) теорія інтелектуального розвитку дитини Ж.Піаже. 

 

3. До загальних закономірностей психічного розвитку відноситься: 

А) соціалізація; 

Б) інтеграція; 

В) децентрація. 
 

4. Психологічним новоутворенням періоду новонародженості є: 

А) комплекс пожвавлення; 

Б) засвоєння моральних норм; 

В) розвиток довільної поведінки. 

 

5. Стадія  лепету закінчується в: 

А) 5 міс.                    Б) 1 рік                                В) 1,5 роки 

 

6. Який вид пам”яті  розвивається у дитини найпершим: 

а)  образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 
в) словесно-логічна пам”ять; 

 

     7.  Соціальна ситуація розвитку  дітей раннього (перед дошкільного) віку: 

А) дитина – дорослий 

Б) дитина – предмет – дорослий 

В) дитина – діти 

 

     8. Основне новоутворення психічного розвитку дітей раннього (перед дошкільного) віку: 

а) комплекс пожвавлення 

б) формування активного мовлення 

в) формування системи власного „Я” 
 

     9. Для якого віку характерні питання типу: „Чому?”, „Навіщо?”: 

а) 3-4 роки;                          б) 4 – 5 років;                  в) 5 – 6 років 

 

     10. До симптомів  кризи 7 – и років відноситься: 

А) негативізм 

Б) втрата безпосередньої поведінки 

В) гоноровість 

 

11. Основним завданням молодшого шкільного  віку за Е.Еріксоном є: 

А) формування працелюбства 
Б) формування довіри 

В) розвиток ініціативності 

 

    12. Який вид мислення характерний для дітей МШВ: 

А) наочно - дійове мислення; 

Б) наочно – образне мислення; 

В) словесно –логічне мислення. 

 

    13.  Більшість підлітків дають собі негативні оцінки в: 

а) молодшому підлітковому віці;  

б) старшому підлітковому віці; 

в) юнацькому віці. 
 

14.  Провідний вид діяльності в підлітковому  віці : 

А) учбова діяльність 

Б) спілкування з ровесниками 

В) ігрова діяльність 

 

15. В підлітковому віці інтенсивно розвивається : 

а) образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 



в) словесно – логічна пам”ять; 

 

16. Який вік називають переломним, кризовим: 

а) молодший шкільний;   б) середній шкільний;      в) старший шкільний. 

 

17. Який із видів дозрівання  відбувається у підлітковому віці першим? 

А) органічне;   б)  статеве;       в) соціальне. 

 
18.  Домінуюче місце в учбовій мотивації підлітків займає: 

А) мотив самоствердження 

Б) мотив уникнення неприємностей 

В) мотив влади 

 

19. Провідна діяльність підліткового віку відноситься до групи діяльностей, в яких відбувається переважно роз-

виток : 

А) мотиваційно-потребової сфери              Б) операційно-технічної сфери. 

 

20. Основним завданням підліткового  віку за Е.Еріксоном є: 

а)  розвиток активної ініціативи 

б)  формування працелюбства  
в) формування его-ідентичності 

 

21. Научіння – це:  

 а) процес і результат здобування індивідуального досвіду;  

б) готовність людини виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях;  

в) сукупність операцій, що складаються з дій;  

4) взаємодія вчителя та учня. 

 

22. Знання педагогом свого предмета належить до класу : 

 а) академічних здібностей;  

б) перцептивних здібностей;  
в) дидактичних здібностей;  

г) організаторських здібностей. 

 

  Варіант 2 
1. До загальних закономірностей психічного розвитку відноситься: 

А) соціалізація; 

Б) інтеграція; 

В) децентрація. 

 

2. Психологічним новоутворенням періоду новонародженості є: 

А) комплекс пожвавлення; 
Б) засвоєння моральних норм; 

В) розвиток довільної поведінки. 

 

3. Стадія  лепету закінчується в: 

А) 5 міс.                    Б) 1 рік                                В) 1,5 роки 

 

4. Який вид пам”яті  розвивається у дитини найпершим: 

а)  образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 

В) словесно-логічна пам”ять; 

 

5.  Соціальна ситуація розвитку  дітей раннього (перед дошкільного) віку: 
А) дитина – дорослий 

Б) дитина – предмет – дорослий 

В) дитина – діти 

 

6. Основне новоутворення психічного розвитку дітей раннього (перед дошкільного) віку: 

а) комплекс пожвавлення 

б) формування активного мовлення 

в) формування системи власного „Я” 

 



7. Для якого віку характерні питання типу: „Чому?”, „Навіщо?”: 

а) 3-4 роки;                          б) 4 – 5 років;                  в) 5 – 6 років 

 

8. Які з наведених теорій можна віднести до соціогенетичного напрямку: 

а) концепція рекапітуляції Ст..Холла; 

б) епігенетична теорія Е.Еріксона; 

в) теорія інтелектуального розвитку дитини Ж.Піаже. 

 
9. До симптомів  кризи 7 – и років відноситься: 

А) негативізм 

Б) втрата безпосередньої поведінки 

В) гоноровість 

 

10. Основним завданням молодшого шкільного  віку за Е.Еріксоном є: 

А) формування працелюбства 

Б) формування довіри 

В) розвиток ініціативності 

 

11. Який вид мислення характерний для дітей МШВ: 

А) наочно – дійове мислення; 
Б) наочно – образне мислення; 

В) словесно –логічне мислення. 

 

12.  Більшість підлітків дають собі негативні оцінки в: 

а) молодшому підлітковому віці;  

б) старшому підлітковому віці; 

в) юнацькому віці. 

 

13. Провідний вид діяльності в підлітковому  віці : 

А) учбова діяльність 

Б) спілкування з ровесниками 
В) ігрова діяльність 

 

14. В підлітковому віці інтенсивно розвивається : 

а) образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 

В) словесно – логічна пам”ять; 

 

15. Який вік називають переломним, кризовим: 

а) молодший шкільний;   б) середній шкільний;      в) старший шкільний. 

 

16. Який із видів дозрівання  відбувається у підлітковому віці першим? 
А) органічне;                 б)  статеве;                      в) соціальне. 

 

17.  Домінуюче місце в учбовій мотивації підлітків займає: 

А) мотив самоствердження 

Б) мотив уникнення неприємностей 

В) мотив влади 

 

18. Провідна діяльність підліткового віку відноситься до групи діяльностей, в яких відбувається переважно роз-

виток : 

А) мотиваційно-потребової сфери              Б) операційно-технічної сфери. 

 

19. Основним завданням підліткового  віку за Е.Еріксоном є: 
а)  розвиток активної ініціативи 

б)  формування працелюбства  

в) формування его-ідентичності 

 

20. Вставте пропущене слово: 

Вікова психологія вивчає особливості_______________________ розвитку людини в  ____________________. 

 

21. Завдання психології виховання:  

 а) моральне становлення особистості;  



 б) забезпечення якості знань, умінь, навичок; 

 в) створення ефективних навчальних технологій;  

 г) формування контрольно-оцінних умінь школяра. 

 

22. Здатність проникати у внутрішній світ учня, психологічна спостережливість педагога становлять суть:  

 а) дидактичних здібностей;  

 б) перцептивних здібностей;  

 в) комунікативних здібностей;  
 г) академічних. 

 

  Варіант 3 
1. Які з наведених теорій можна віднести до соціогенетичного напрямку: 

а) концепція рекапітуляції Ст..Холла; 

б) епігенетична теорія Е.Еріксона; 

в) теорія інтелектуального розвитку дитини Ж.Піаже. 

 

2. Психологічним новоутворенням періоду новонародженості є: 

А) комплекс пожвавлення; 

Б) засвоєння моральних норм; 

В) розвиток довільної поведінки. 
 

3. Стадія  лепету закінчується в: 

А) 5 міс.                    Б) 1 рік                                В) 1,5 роки 

 

4. Який вид пам”яті  розвивається у дитини найпершим: 

а)  образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 

в) словесно-логічна пам”ять; 

 

5.  Соціальна ситуація розвитку  дітей раннього (перед дошкільного) віку: 

А) дитина – дорослий 
Б) дитина – предмет – дорослий 

В) дитина – діти 

 

6. Основне новоутворення психічного розвитку дітей раннього (перед дошкільного) віку: 

а) комплекс пожвавлення 

б) формування активного мовлення 

в) формування системи власного „Я” 

 

7. Чи може феномен „гіркої цукерки” служити тестом для визначення рівня розвитку моральної самосвідомості 

дитини дошкільника ? 

                                 ТАК                                НІ 
 

8. Для якого віку характерні питання типу: „Чому?”, „Навіщо?”: 

а) 3-4 роки;                          б) 4 – 5 років;                  в) 5 – 6 років 

 

  9. До симптомів  кризи 7 – и років відноситься: 

А) негативізм 

Б) втрата безпосередньої поведінки 

В) гоноровість 

 

10. Основним завданням молодшого шкільного  віку за Е.Еріксоном є: 

А) формування працелюбства 

Б) формування довіри 
В) розвиток ініціативності 

 

11. Який вид мислення характерний для дітей МШВ: 

А) наочно - дійове мислення; 

Б) наочно – образне мислення; 

В) словесно –логічне мислення. 

 

12.  Більшість підлітків дають собі негативні оцінки в: 

а) молодшому підлітковому віці;  



б) старшому підлітковому віці; 

в) юнацькому віці. 

 

13.  Провідний вид діяльності в підлітковому  віці : 

а) учбова діяльність 

б) спілкування з ровесниками 

в) ігрова діяльність 

 
14. В підлітковому віці інтенсивно розвивається : 

а) образна пам”ять; 

б) рухова пам”ять. 

в) словесно – логічна пам”ять; 

 

15.  Який вік називають переломним, кризовим: 

а) молодший шкільний;   б) середній шкільний;      в) старший шкільний. 

 

16. Який із видів дозрівання  відбувається у підлітковому віці першим? 

А) органічне;   б)  статеве;       в) соціальне. 

 

17.  Домінуюче місце в учбовій мотивації підлітків займає: 
а) мотив самоствердження 

б) мотив уникнення неприємностей 

в) мотив влади 

 

18. Провідна діяльність підліткового віку відноситься до групи діяльностей, в яких відбувається переважно роз-

виток : 

А) мотиваційно-потребової сфери              Б) операційно-технічної сфери. 

 

19. Основним завданням підліткового  віку за Е.Еріксоном є: 

а)  розвиток активної ініціативи 

б)  формування працелюбства  
в) формування его-ідентичності 

 

20. До загальних закономірностей психічного розвитку відноситься: 

а) соціалізація; 

б) інтеграція; 

в) децентрація. 

 

21.  Продуктивність навчальної діяльності це: 

  а) швидкість і якість засвоєння знань, формування узагальнених способів дій;  

 б) система властивостей особистості, яка характеризує її можливості у засвоєнні навчальної програми;  

 в) навчальні дії та операції; 
 г) самооцінка. 

 

22.  Л.С.Виготський розглядав проблему співвідношення навчання і розвитку так:  

 а) ототожнював процеси навчання і розвитку; 

 б) вважав, що розвиток не залежить від навчання;  

 в) вважав, що навчання має забігати вперед розвитку і вести його за собою;  

 г) вважав, що навчання не залежить від розвитку. 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю 

Питання до екзамену 

1. Предмет і завдання вікової та педагогічної психології.  

2. Актуальні проблеми вікової та педагогічної психології в сучасному світі.  

3. Історія виникнення і розвитку вікової та педагогічної психології.  

4. Методи вікової та педагогічної психології.  

5. Характеристика методів вікової та педагогічної психології за організацією дослідження.  

6. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки.  

7. Проблема розвитку психіки в працях вітчизняних психологів (Божович Л.І., Виготський Л.С., Костюк 

Г.С.)  

8. Основні напрямки зарубіжної вікової та педагогічної психології.  

9. Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки людини.  



10. Роль діяльності й спілкування в психічному розвитку дитини.  

11. Основні умови та рушійні сили психічного розвитку.  

12. Вікові кризи. Характеристика кризових періодів.  

13. Проблема вікової періодизації.  

14. Значення перших років життя дитини для подальшого розвитку особистості.  

15. Загальна характеристика перших шести років життя дитини.  

16. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти. 

 17. Психологія раннього дитинства.  
18. Психологічна характеристика дошкільника.  

19. Характеристика гри як провідної діяльності дошкільника. 

 20. Спілкування з дорослими у дітей перших шести років життя.  

21. Розвиток моторики у дітей перших шести років життя. 

 22. Формування самооцінки у дітей перших шести років життя. 

 23. Специфіка психічного розвитку та особливості навчання в школі шестирічної дитини.  

24. Психологічна характеристика готовності та адаптації дитини до навчання у школі.  

25. Психологічні особливості початкового періоду шкільного життя дитини.  

26. Учбова діяльність молодших школярів та розвиток інших видів діяльності.  

27. Особливості спілкування молодших школярів.  

28. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.  

29. Емоційно-вольове життя молодших школярів.  
30. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці. 

 31. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку. 

 32. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і 

поведінку.  

33. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.  

34. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці. 

 35. Перебудова учбової діяльності, розвиток пізнавальних процесів підлітків. 

 36. Загальна характеристика ранньої юності. 

 37. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника.  

38. Формування особистості старшокласника.  

39. Спілкування та дружба в юнацькому віці.  
40. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.  

41. Формування професійних інтересів та особливості профорієнтації старшокласників.  

 42. Особливості самовиховання в підлітковому та юнацькому віці.  

43. Виховання підлітків і юнаків в шкільних справах.  

44. Виховання підлітків і юнаків в спілкуванні з ровесниками та дорослими.  

45. Характеристика поняття ”важка дитина”. Класифікація “важких”.  

46. Причини появи важких дітей і підлітків.  

47. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.  

48. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини. 

 49. Психосоціальний розвиток дорослих.  

50. Кризи віку дорослості. 
 51. Характеристика ранньої дорослості. 

 52. Розвиток психічних процесів у період середньої дорослості.  

53. Характеристика середньої дорослості з позиції Е.Еріксона. 

 54. Анатомо-фізіологічні та психічні процеси старіння.  

55. Характеристика кризи «Я-інтеграції».  

56. Психологічні механізми формування особистості.  

57. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.  

58. Виховне значення різних форм спілкування.  

59. Виховний вплив колективу на особистість.  

60. Характеристика сімейного виховання щодо його впливу на формування особистості..  

61. Виховання в дошкільному і молодшому шкільному віці.  

62. Виховання підлітків і юнаків.  
63. Самовиховання, його завдання та структура.  

64. Основні етапи та методи самовиховання.  

65. Особливості формування правильної самооцінки та потреби в досягненні успіхів.  

66. Моральне виховання дітей. 

 67. Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми. 

 68. Поняття научіння, навчання, учіння. 

 69. Рівні та типи научіння та його особливості в різні вікові періоди.  

70. Психологічні основи теорій навчання. 

 71. Аналіз основних типів навчання.  



72. Загальна характеристика видів навчання.  

73. Механізми та зміст навчання.  

74. Формування знань, умінь і навичок. 

 75. Психологічна структура учбової діяльності.  

76. Формування мотивації учбової діяльності у різні вікові періоди.  

77. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.  

78. Чинники ефективності навчання.  

79. Педагогічні здібності вчителя.  
80. Структурні компоненти педагогічної діяльності.  

81. Стилі педагогічної діяльності, їх характеристики.  

82. Керівництво дитячими групами і колективом.  

83. Соціально-психологічні основи організації групової діяльності дітей.  

84. Стилі керівництва педагогічним колективом.  

85. Організація і стимулювання роботи членів педагогічного колективу.  

86. Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.  

87. Сутність педагогічного спілкування, його функції.  

88. Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів.  

89. Ефективність та культура педагогічного спілкування.  

90. Психологічні особливості педагогічної саморегуляції.  

 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

1. Грамотність використання термінологогічного апарату 
2. Логічність викладу матеріалу 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні практичних завдань. 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS 

Підсумкова 

кількість балів  

(max – 100) 

Оцінка  

за 4-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

 

1 – 34 «незадовільно» (з обов’язковим повторним вивченням курсу) F 

35 – 59 
«незадовільно» 

 
(з можливістю повторного складання) FX 

60 – 68 «достатньо» 
Мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 
E 

69-74 «задовільно» 

Посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

D 

75 – 81 «добре» 
В цілому добрий рівень знань(умінь) з 

незначною кількістю помилок 
C 

82-89 «дуже добре» 

Достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обовязкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

B 

90 – 100 «відмінно» 

Відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

A 

 
VІІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу 

Базова 
1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход. – М.: Знание, 1993. 

2. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. – М., 1980. 

3. .Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – Киев, 1986. 



4. .Галузинский В.М. Индивидуальниый подход в воспитании учащихся. – К.: Рад. школа, 1982.  

5. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. – М..: Прогрес, 1979. 

6. Бодаяев А. А. Личность в общении. - М.: Педагогика, 1983. - 272 с. 

7. Божович Л.И.. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968. 

8. Бондар B.I. Дидактика - К.: Либідь, 2005. 

9. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: Норма и отклонение. – М.: 

Педагогика, 1990. 

10. Введение в психологию /Под  ред. А.В.Петровского. – М., 1996. 
11. Вікова психологія /За ред.Г.С.Костюка – К.: Рад.школа, 1976. 

12.  Вікова та педагогічна психологія /За ред. О.В.Скрипченко, Л.В.Долинської, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: 

Просвіта, 2001. 

13. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия. Учебн. пособие. - М.: Междунар. педагогическая акаде-

мия, 1998. 

14.  Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986. 

15.  Зимняя И. А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2001. 

16.    Короткий психологічний словник /За ред. В.І.Войтка. – К., 1976. 

17.  Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. 

18.  Крутещий В. А. Основы педагогической психологии. - М.: Педагогика, 1972. 

19.  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1982. 

20. Люблинская А.А. Детская психология – М., 1971. 
21. Немов Р.С. Детская психология. Кн.2 – М., 1995. 

22. Обухова Л.Ф. Детская психология – М., 1995. 

23. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. – М., 1996. – Т.1. 

24. Роменець В.П. Історія психології епохи просвітництва. – К.: Вища школа, 1993. 

25.   Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учебник. - М.: Академия, 1999 (1998). 

26. Якунин В. А. Педагогическая психология: Учебн.  пособие.  - СПб.: Изд-во Михайлова: Полиус, 1998. 
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1. Агеев В. С. Влияние факторов культуры на воспитание  и оценку человека человеком // Вопросы психологии. 

-1985. - № 3. 

2.Бех I. Д. Особиспсно зорієнтоване виховання: Науково-метод. поабник. - К., 1998. 

 

3.Брушлинский А.В. Продуктивное мышление и проблемное обучение. – М., 1983. 

4.Веккер Л.М. Психические процессы: В 3-х т. – М., 1981. 

5.Вертгеймер М. Продуктивное мышление. – М., 1987. 

6..Вилюнас В.К. Психология емоциональных явлений. – М., 1976.  
7.Галузинский В. М. Индивидуал ьниый подход в воспитании учащихся. -К.: Рад. школа, 1982. 

8.ГуревичК, М. Индивидуально-психологические особенности школьников. -М.,1988. 

9.Грановская Р.М. Элементы практической  психологии. – СПб, 1997. 

10.Грейс Крайг. Психология развития. – Санкт-Петербург, 2000. 

11. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М, 1987. 

12. Костюк Г. С. О взаимоотношении воспитания и развития ребёнка //В кн.: Избр. психол. труды. -М: Педагогика, 

1988. - С. 132-149. 

13.Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания. — М., 1997. 

14.Максименко С. Д. Теор1я i практика психолого-педагопчного дослідження. - К.: НДПУ, 1990. 

15.Маркова А. К,   Матыс   Т. А.,   Орлов  А. Б.   Формирование   мотивации   учения.   -   М.: Просвещение, 1990. 

16. Фельдштейн Д.Н. Психология развития личности в онтогенезе – М.: Педагогика, 1989. 

17. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды – М.: Педагогика, 1989. 
18.Эриксон Э. Детство и общество – СПб.: Ленато, АСТ, Фонд “Университетская книга”, 1996. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


