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1. Пояснювальна записка 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Психологія розвитку особистості» 

складена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія розвитку особистості» є 

формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні професійні задачі 

забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, 

організації експертизи освітньої діяльності, проведення досліджень і впровадження їх результатів в 

інноваційну практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, спираючись на систему 

уявлень про основні закономірності психічного розвитку людини, психологічну характеристику 

вікових періодів та розуміння провідної ролі навчання й виховання у становленні особистості. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

1. розкриття визначальних закономірностей психічного розвитку людини у зв’язку із 

навчанням та вихованням;  

2. оволодіння здобувачами знаннями та уміннями, що стануть головними складовими їх 

становлення як майбутніх педагогів; 

3. навчити майбутніх фахівців аналізувати особливості психічного розвитку людини на 

різних етапах відповдно до закономірностей розвитку її психіки, і на підставі цього визначати 

рівень розвитку, простір прогнозу розвитку, способи соціально-психологічного впливу та взаємодії. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми 

формуються програмні компетентності: 

 

ІК Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і 

викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи 

освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в 

інноваційну освітню практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя, проєктувати 

особистісний і професійний розвиток. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням соціального, гендерного та 

вікового розмаїття учасників освітнього процесу. 

ЗК7. Здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього процесу, виявляти 

лідерство, використовувати сучасні технології управління. 

ЗК10. Здатність проводити педагогічне дослідження, добирати відповідні методи, сучасні 

методики та інструменти обробки й інтерпретації даних. 

СК3. Здатність усвідомлювати суть основних закономірностей психічного розвитку 

людини, виявляти та використовувати в практичній/дослідницькій діяльності психологічні 

характеристики вікових періодів, методи дослідження психології розвитку. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, 

науковопедагогічній та науковій діяльності застосовувати технології й інструменти тьюторства, 

коучингу, консультування, фасилітації, прогнозування, підтримки освітніх стартапів. 

СК10. Здатність забезпечувати науковий, методичний супровід продуктивної педагогічної 

діяльності. 

 

Передумови вивчення дисципліни - оволодіння спеціальними компетентностями, 

сформованими при опануванні нормативних дисциплін бакалаврського рівня вищої освіти. 

 

Результати навчання за дисципліною 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 



програмних результатів навчання:  

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, 

контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, методик викладання 

педагогічних дисциплін, управляти навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти й 

об’єктивно оцінювати результати навчання. 

РН7. Створювати відкрите психологічно безпечне освітнє середовище, зокрема віртуальне, 

спрямоване на забезпечення результатів навчання, надавати рекомендації щодо його поліпшення.  

РН8. Викладати освітні компоненти в закладах вищої освіти на високому рівні, визначати 

цілі навчання, створювати новий освітній контент, використовувати новітні методики, інструменти 

і технології, необхідні для досягнення програмних результатів навчання. 

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук, 

науковий, методичний супровід навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти і професійного 

розвитку колег.  

РН12. Визначати структуру власної діяльності, рівні вчинкової активності учасників 

освітнього процесу, аналізувати психологопедагогічні ситуації з позицій вікової психології, 

інтерпретувати результати педагогічного експерименту. 

РН14. Створювати професійний е-образ, власний імідж, реалізувати життєві і кар’єрні цілі 

за принципом пріоритетності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

 

Модуль 1. Теоретичні проблеми психології розвитку особистості 

Тема 1.1. Предмет, завдання та методи психології розвитку особистості. 

Предмет вивчення психології розвитку. Поняття про психічний розвиток. Місце і роль 

психології розвитку у психологічній науці. Галузі психології розвитку, їх розробленість та 

значення. Завдання психології розвитку. Методи дослідження у психології розвитку. Історія 

становлення психології розвитку. Проблеми психології розвитку у вітчизняній науці. 

Тема 1.2. Психологічне поняття віку та проблема періодизації психічного розвитку. 

Поняття віку, його критерії. Поняття про хронологічний та психологічний вік. Історія різних 

підходів до періодизації життя людини. Критерії періодизації вікового розвитку. Принцип 

історизму. Принцип діяльнісного підходу до розвитку психіки. Взаємозв’язок стабільних та 

критичних періодів у психічному розвитку. Л. С. Виготський про стадіальність розвитку. 

Періодизація психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним. Стадії розвитку дорослої людини. 

Тема 1.3. Уявлення про рушійні сили, джерела та умови психічного розвитку у зарубіжній та 

вітчизняній психології. 

Психічний розвиток, його закономірності. Фактори психічного розвитку: спадковість та 

вродженість, соціальний фактор, навчання та виховання, активність особистості, її діяльність. 

Поняття про рушійні сили психічного розвитку. Проблема психічного розвитку, його рушійних сил 

у зарубіжній психології. Біогенетичний та соціогенетичний напрямок у психології розвитку. Теорія 

рекапітуляції С. Холла. Теорія З. Фрейда. Теорія конвергенції двох факторів В. Штерна. 

Епігенетична теорія життєвого шляху особистості Е. Еріксона. Розвиток моральних суджень 

особистості за Л. Колбергом. Теорії психічного розвитку у вітчизняній психології. Культурно-

історична теорія Л. С. Виготського. Розвиток особистості за А. В. Петровським. 

 

Модуль 2. Психічний розвиток у дитинстві та отроцтві. 

Тема 2.1. Психічний розвиток дитини у дошкільному та молодшому шкільному віці. 

Загальна характеристика психічного розвитку дитини на етапі дошкільного дитинства. 

Становлення особистості на етапі дошкільного дитинства. Особливості криз дитинства. Соціальна 



ситуація розвитку та провідна діяльність молодшого школяра. Психологічна характеристика 

молодшого шкільного віку. 

Тема 2.2. Психічний розвиток дитини у підлітковому віці. 

Соціальна ситуація розвитку підлітка. Статеве дозрівання та психічний розвиток. Провідна 

діяльність підліткового віку. Характеристика навчальної діяльності у підлітковому віці. 

Особливості розвитку пізнавальних процесів і формування особистості підлітка. Проблема «кризи» 

підліткового віку у вітчизняній та зарубіжній психології. Особливості спілкування підлітків. 

Тема 2.3. Психологічна характеристика старшого шкільного віку. 

Теорії юності. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. Характеристика навчально-

професійної діяльності як провідної в період ранньої юності. Психологічні особливості вибору 

професії. Розвиток пізнавальних процесів. Розвиток особистості юнаків: стабілізація особистості та 

самовизначення. Моральний і емоційно-вольовий розвиток старшокласників. 

Тема 2.4. Особливості спілкування в старшому шкільному віці. 

Спілкування з однолітками. Спільнота однолітків як фактор соціалізації в ранній юності. 

Юнацькі групи. Міжстатеві відносини. Положення у школі. Проблема булінгу в шкільному 

середовищі. Взаємини з вчителями. Особистісний підхід у вихованні старшокласників. Проблема 

«батьків та дітей». 

 

Модуль 3. Розвиток зрілої особистості. 

Тема 3.1. Психологічна характеристика ранньої дорослості. 

Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості 

(психофізіологічні особливості, протиріччя, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, 

новоутворення). Заклад вищої освіти як один із провідних факторів соціалізації студента як 

фахівця. Розвиток пізнавальних процесів та особистості в студентському віці. Врахування 

психологічних особливостей юнацького віку в співпраці зі студентами.  

Тема 3.2. Психологічний аналіз учіння студентів. 

Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності. Психологічні принципи 

організації навчально-професійної діяльності студентів. Причини неуспішності студентів і шляхи їх 

подолання. Адаптація студента до навчання у вищій школі, види адаптації, умови ефективності. 

Типологічні особливості студентів, що виявляються в навчальній діяльності та поведінці. 

Тема 3.3. Характеристика розвитку особистості у зрілому віці. 

Соціальна ситуація розвитку. Періоди дорослості. Загальні уявлення про провідну діяльність 

у зрілому віці. Професійні та творчі досягнення у різних видах діяльності дорослої людини. 

Прагнення до нового та стереотипність у професійній діяльності. Значення власної активності у 

професійній діяльності для розвитку людини як особистості, індивідуальності. Розвиток 

пізнавальних процесів у дорослих. Можливості навчання людей у період зрілості. Розвиток 

особистості у зрілому віці. Специфіка вікових криз дорослих. Особливості зрілої особистості. 

Особливості структури самосвідомості. Особливості емоційної сфери. 

Тема 3.4. Психологічна характеристика старості. 

Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність в старості. Періодизація періоду пізньої 

зрілості. Теорії старіння. Профілактика старіння та довголіття. Фізичний і психосоціальний 

розвиток у період пізньої зрілості. Трудова діяльність, її можливості та значення для збереження 

нормальної життєдіяльності. Особливості розвитку особистості. Особливості емоційної сфери. 

Особливості пізнавальних процесів у старості. Кінець життя, ставлення до смерті. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Оцінювання знань, вмінь та навичок студентів під час семінарських та практичних занять, 

оцінювання самостійних та індивідуальних завдань, поточний тестовий модульний контроль. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання   залік 
 

5. Рекомендовані джерела 

Базова 
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