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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної  дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Мова викладання - українська 
  

 

 

 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) 

 

 

 

Вид дисципліни (обов’язкова) 

Спеціальність 
011 Освітні, педагогічні науки 

(шифр і назва) 

Модулів – 1  
 

Освітня програма 

Освітологія 
 

(назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
1 1 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 

здобувача – 4 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 
Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Індивідуальні 

завдання: 
 год. 

Форма контролю: 

залік залік 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

оволодіння спеціальними компетентностями, сформованими при 

опануванні нормативних дисциплін бакалаврського рівня вищої 

освіти 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання – 1/6,5 



2. Мета та завдання 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 «Психологія розвитку особистості»: 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. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

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. 

 



У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових 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. 

 

Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має базуватися на результатах 

навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати 

їх. Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його 

достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 

освітньою програмою. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

1 семестр 
 

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. Розвиток 

здібностей, обдарованості на етапі дошкільного та молодщого 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. Розвиток здібностей у підлітковому віці. 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 здібностей старшокласників. 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. Особливості адаптації до 

ЗВО студентів з ООП. 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. 



5. Структура 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 п с л.р. с.р. л п с л.р с.р. 

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

Змістовий модуль 1. Теоретичні проблеми психології розвитку особистості 

Тема 1.1. Предмет, завдання та 

методи психології розвитку 

особистості. 

12 2 - 2  8 10 2 - - - 8 

Тема 1.2. Психологічне 

поняття віку та проблема 

періодизації психічного 

розвитку. 

8 - -   8 10 - - 2 - 8 

Тема 1.3. Уявлення про 

рушійні сили, джерела та 

умови психічного розвитку у 

зарубіжній та вітчизняній 

психології. 

10 - - 2  8 10 - - - - 10 

Разом за змістовим  модулем 1 30 2 - 4 - 24 30 2 - 2 -  

Змістовий модуль 2. Психічний розвиток у дитинстві та отроцтві 

Тема 2.1. Психічний розвиток 

дитини у дошкільному та 

молодшому шкільному віці. 

6 - - 2 - 4 6 - - - - 6 

Тема 2.2. Психічний розвиток 

дитини у підлітковому віці. 
6 - - 2 - 4 6 - - - - 6 

Тема 2.3. Психологічна 

характеристика старшого 

шкільного віку. 

10 2 - 2 - 6 10 2 - 2 - 6 

Тема 2.4. Особливості 

спілкування в старшому 

шкільному віці. 

8 2 - 2 - 4 8 - - 2 - 6 

Разом за змістовим   модулем 2 30 4 - 8 - 18 30 2 - 4 - 24 

Змістовий модуль 3. Розвиток зрілої особистості 

Тема 3.1. Психологічна 

характеристика ранньої 

дорослості. 

8 2 - 2 - 4 8 - - - - 8 

Тема 3.2. Психологічний 

аналіз учіння студентів 
6 2 - 2 - 2 8 - - 2 - 6 

Тема 3.3. Характеристика 

розвитку особистості у зрілому 

віці. 

8 - - 2 - 6 6 - - - - 6 

Тема 3.4. Психологічна 

характеристика старості 
8 - - 2 - 6 8 - - - - 8 

Разом за змістовим  модулем 3 30 4 - 8 - 18 30  - 2 - 28 

5.1. Теми лекцій 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 



1. Предмет, завдання та методи психології розвитку особистості. 2 

2. Психологічна характеристика старшого шкільного віку. 2 

3. Особливості спілкування в старшому шкільному віці. 2 

4. Психологічна характеристика ранньої дорослості. 2 

5. Психологічний аналіз учіння студентів 2 

 
Разом 

10 

 

5.2. Теми практичних занять 
 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

5.3. Теми семінарських занять 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Предмет, завдання та методи психології розвитку особистості. 2 

2. Уявлення про рушійні сили, джерела та умови психічного розвитку у 

зарубіжній та вітчизняній психології. 

2 

3. Психічний розвиток дитини у дошкільному та молодшому шкільному 

віці. 

2 

4. Психічний розвиток дитини у підлітковому віці. 2 

5. Психологічна характеристика старшого шкільного віку. 2 

6. Особливості спілкування в старшому шкільному віці. 2 

7. Психологічна характеристика ранньої дорослості. 2 

8. Психологічний аналіз учіння студентів 2 

9. Характеристика розвитку особистості у зрілому віці. 2 

10. Психологічна характеристика старості 2 

 
Разом 

20 

5.4. Теми лабораторних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

 



5.5. Самостійна робота 

 
 

№ 

п/п 

Назва теми/розділу Форми роботи Критерії оцінювання 
Кількість 

годин 

1. Предмет, завдання та 

методи психології 

розвитку особистості 

конспектування 

першоджерел 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

8 

2. Психологічне поняття 

віку та проблема 

періодизації психічного 

розвитку. 

складання 

порівняльної 

характеристики 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

8 

3. Уявлення про рушійні 

сили, джерела та умови 

психічного розвитку у 

зарубіжній та 

вітчизняній психології. 

підготовка 

доповіді 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

8 

4. Психічний розвиток 

дитини у дошкільному 

та молодшому 

шкільному віці. 

складання 

порівняльної 

характеристики 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 

4 



володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

5. Психічний розвиток 

дитини у підлітковому 

віці. 

складання 

рекомендацій 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

4 

6. Психологічна 

характеристика 

старшого шкільного 

віку. 

складання 

соціально-

психологічного 

портрету 

сучасного 

старшокласника 

(есе) 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

6 

7. Особливості 

спілкування в 

старшому шкільному 

віці. 

складання 

порівняльної 

характеристики 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

4 

8. Психологічна 

характеристика ранньої 

дорослості. 

складання 

таблиці 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

4 

9. Психологічний аналіз 

учіння студентів 

конспектування 

першоджерел 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 

2 



самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

10. Характеристика 

розвитку особистості у 

зрілому віці. 

складання 

конспекту 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

6 

11. Психологічна 

характеристика 

старості 

складання 

конспекту 

2 бали – завдання виконано самостійно, 
в повному обсязі, відповідно до вимог, 
здано вчасно, студент демонструє добре 
володіння матеріалом; 
1,5 бали – завдання виконано 
самостійно, відповідно до вимог, але є 
незначні недоліки, або здано невчасно; 
1 бал – завдання виконано не відповідно 
до вимог, є значні зауваження до 
виконання, слабко орієнтується в змісті 
завдання; 
0,5 балів - завдання виконано невчасно, 
не відповідно до вимог, є значні 
зауваження до виконання, демонструє 
мінімально допустимий рівень 
володіння змістом завдання; 
0 б –  завдання не виконано. 

6 

 Разом   60 

 

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. 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 

 

7.1. Види контролю 

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної 

навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та 

підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. 

7.2. Форми та методи оцінювання 
усне та письмове опитування; 

тестування (комп’ютерне); 

доповіді, есе; 

Case study; 

підготовка та робота на семінарських заняттях; 

оцінювання модульного контролю; 

залік 
 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. 

Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та формами 

роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма контролю іспит, 

то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а 

склавши іспит – 40 балів. 

7.3. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

Назва виду діяльності та контролю 
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Відвідування лекцій - - - - - - - 

Підготовка та робота на 

семінарському занятті 

5 2 10 4 20 4 20 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 

Лабораторна робота (в тому - - - - - - - 



числі допуск, виконання, 

захист) 

Виконання завдань для 

самостійної   роботи 

2 3 6 4 8 4 8 

Виконання модульного контролю 18 - - - - - 18 

Виконання і захист ІНДЗ - - - - - - - 

Залік       10 

Максимальна кількість балів протягом семестру:

 

Х 

100 

*Види контролю обираються відповідно до особливостей предметної спеціальності 

 
Теми індивідуально-дослідних завдань 

 

Питання до підсумкового контролю 
1. Предмет, завдання психології розвитку. 

2. Місце і роль психології розвитку у психологічній науці. Галузі психології розвитку, їх 

розробленість та значення. 

3. Методи дослідження у психології розвитку.  

4. Історія становлення психології розвитку.  

5. Поняття віку, його критерії.  

6. Історія різних підходів до періодизації життя людини. Л. С. Виготський про стадіальність 

розвитку. 

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

8. Стадії розвитку дорослої людини. 

9. Психічний розвиток, його закономірності.  

10. Фактори психічного розвитку: спадковість та вродженість, соціальний фактор, навчання та 

виховання, активність особистості, її діяльність.  

11. Поняття про рушійні сили психічного розвитку.  

12. Проблема психічного розвитку, його рушійних сил у зарубіжній психології.  

13. Теорії психічного розвитку у вітчизняній психології. 

14. Загальна характеристика психічного розвитку дитини на етапі дошкільного дитинства. 

15. Особливості криз дитинства.  

16. Психологічна характеристика молодшого шкільного віку. 

18. Особливості психічного розвитку підлітка. 

19. Теорії юності. Соціальна ситуація розвитку в юнацькому віці. 

20. Характеристика навчально-професійної діяльності як провідної в період ранньої юності. 

21. Психологічні особливості вибору професії.  

22. Розвиток пізнавальних процесів у старшому шкільному віці.  

23. Розвиток особистості юнаків: стабілізація особистості та самовизначення.  

24. Спілкування з однолітками в як фактор соціалізації в ранній юності. 

25. Проблема булінгу в шкільному середовищі.  

26. Взаємини старшокласників з дорослими. 

27. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості. 

28. Заклад вищої освіти як один із провідних факторів соціалізації студента як фахівця. 

29. Розвиток пізнавальних процесів та особистості в студентському віці.  

30. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності.  

31. Психологічні принципи організації навчально-професійної діяльності студентів. 

32. Причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання.  

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

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

35. Загальні уявлення про провідну діяльність у зрілому віці. Значення власної активності у 



професійній діяльності для розвитку людини як особистості, індивідуальності. 

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

37. Розвиток особистості у зрілому віці.  

38. Специфіка вікових криз дорослих.  

39. Особливості зрілої особистості.  

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

зрілості.  

41. Теорії старіння.  

42. Профілактика старіння та довголіття. Фізичний і психосоціальний розвиток у період пізньої 

зрілості.  

43. Трудова діяльність, її можливості та значення для збереження нормальної життєдіяльності. 

44. Особливості розвитку особистості та пізнавальних процесів у старості.  

45. Кінець життя, ставлення до смерті. 

 

8. Методичне забезпечення 
Навчальний контент дисципліни: 

Конспекти лекцій, презентації, навчальна та робоча програми курсу, структурно-логічна схема 

вивчення дисципліни, тексти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні 

матеріали. Здобувачі мають доступ до дистанційного курсу, електронного варіанту методичних 

вказівок до практичних занять, силабусу навчальної дисципліни. 
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