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2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил поведінки студентів на 

заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до 

відома викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Передумовами вивчення дисципліни «Психологія розвитку 
особистості» є оволодіння спеціальними компетентностями, 
сформованими при опануванні нормативних дисциплін 
бакалаврського рівня вищої освіти 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

Вирішення проблем виховання та навчання учнівської та 
студентської молоді, передача їм накопиченого соціального 
досвіду в умовах сьогодення набуває особливої актуальності. 
Ефективність їх розв’язання значною мірою залежать від 
психологічної підготовки майбутнього вчителя, його знань про 
вікові особливості вихованців, закономірності становлення їх 
особистості в освітньому процесі. 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення 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 
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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 студентами знаннями та уміннями, що стануть 
головними складовими їх становлення як майбутніх педагогів; 
3. навчити майбутніх фахівців аналізувати особливості 
психічного розвитку людини на різних етапах у відповідності із 
закономірностями розвитку її психіки, і на підставі цього 
визначати рівень розвитку, простір прогнозу розвитку, способи 
соціально-психологічного впливу та взаємодії. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Сформовані компетентності 

Загальні 

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. 

 

Спеціальні (фахові) 

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. 

 

Програмні результати 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. 

 
5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 

Педагогічна діяльність в закладах загальної та вищої освіти, консультативна діяльність в сфері освітніх 
наук 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

словесні методи (лекція, дискусія, бесіда); 

практичні методи (розв’язання психолого-педагогічних ситуацій); 

наочні методи (презентації, відеоматеріали); 

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування); 

самостійна робота (конспектування першоджерел, складання порівняльних таблиць, характеристик, 

есе); 

інтерактивні (проблемні лекції, аналіз конретних ситуацій). 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1. Теоретичні проблеми 

психології розвитку особистості 

Тема 1.1 Предмет, завдання та 

методи психології розвитку 

особистості 

2 2 - 8 

Тема 1.2. Психологічне поняття віку 

та проблема періодизації психічного 

розвитку 

- - - 8 

Тема 1.3. Уявлення про рушійні 

сили, джерела та умови психічного 

розвитку у зарубіжній та 

вітчизняній психології 

- 2 - 8 

Модуль 2. Психічний розвиток у 

дитинстві та отроцтві 

Тема 2.1. Психічний розвиток 

дитини у дошкільному та 

молодшому шкільному віці 

- 2 - 4 

Тема 2.2. Психічний розвиток 

дитини у підлітковому віці 
- 2 - 4 

Тема 2.3. Психологічна 

характеристика старшого 

шкільного віку 

2 2 - 6 

Тема 2.4. Особливості спілкування в 

старшому шкільному віці 
2 2 - 4 

Модуль 3. Розвиток зрілої 

особистості 

Тема 3.1. Психологічна 

характеристика ранньої дорослості 

2 2 - 4 

Тема 3.2. Психологічний аналіз 

учіння студентів 
2 2 - 2 



Тема 3.3. Характеристика розвитку 

особистості у зрілому віці. 
- 2 - 6 

Тема 3.4. Психологічна 

характеристика старості 
- 2 - 6 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ залік 

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Відвідування лекцій - - - 

Підготовка та робота на 

семінарському занятті 5 10 50 

Робота на практичному занятті - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 2 11 22 

Модульний контроль 18 1 18 

Виконання і захист ІНДЗ - - - 

    

Залік 10 1 10 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 

1. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 

2019. 112 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/r1.pdf 

2. Пісоцький В. П., Горянська А. М. Психічний розвиток та формування особистості в онтогенезі: 

навч. посіб. Київ : КНТ, 2019. 144 с. 

http://194.44.152.155/elib/local/r1.pdf


 

3. Поліщук В. М. Віковий кризовий розвиток людини від народження до дорослості : навч. посіб. 

Суми : ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2020. 460 с. 

4. Сергєєнкова О. П, Столярчук О. А., Коханова О. П. Вікова психологія : навч. посіб. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2020. 376 с. URL: https://studfile.net/preview/5111583/ 

5. Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 

180 с. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Psykholohia-osobystosti.-Stoliarenko-O.-B..pdf 
Допоміжна 

1. Безлюдна В. І., Павелків В. Р., Осьмак Л. П. Психологічні особливості соціально-перцептивних 

оцінок в системі «старшокласник – вчитель». Психологія: реальність і перспективи. 2020. Вип. 14. С. 27-

34. URL: https://prap.rv.ua/index.php/prap_rv/issue/view/14 

2. Дорожко І. І., Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. Насильство. Булінг. Проблема у запитаннях та 

відповідях: навч-метод.посібн. Харків : ВГ «Основа», 2019. 144 с. 

3. Коваленко О. Г., Павлик Н. В., Становських З. Л., Бастун М. В. Психологічний супровід 

особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та особистісних дисгармоній. Київ, 2019. 

167 с.  

4. Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб`єкта саморозвитку в юнацькому віці : 

монографія. Суми : ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2021. 408 с. 

5. Кузнєцов М. А., Фоменко К. І., Кузнецов О. І. Психічні стани студентів у процесі навчально-

пізнавальної діяльності : монографія. Харків : ХНПУ, 2015. 338 с. 

https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2791 

6. Лисенко Л. М. Вікова психологія : метод. рек. з навч. дисципліни для здобувачів вищ. освіти 

першого (бакалавр.) рівня зі спец. 053 Психологія Харків : ХНПУ, 2020. 112 с. URL: 

https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3679 

7. Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни 

"Психологія розвитку особистості" : для здоб. другого (магістер.) рівня вищ. освіти зі спец. 011 Освітні, 

пед. науки / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева, Ю. Ю. 

Ходикіна]. Харків : ХНПУ, 2021.  31 с. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6580 
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