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Анотація  
У змісті запропонованої програми розглянуто основні закони, зміст та особливості 

психічного становлення людини у різні вікові періоди, оволодіння основними видами діяльності 

та їх вплив на розвиток когнітивних та особистісних структур психіки. 

Мета курсу полягає у ознайомленні студентів із загальними закономірностями 

онтогенетичних змін, що відбуваються у розвитку психіки людини та її особистісному 

становленні, формуванню психологічних основ педагогічної та психологічної професійної 

діяльності, розвитку професійної самосвідомості та мотивації. 

Завдання вивчення дисципліни «Вікова психологія» полягає у формуванні загальних та 

фахових компетентностей, передбачених освітньою програмою: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології ; 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. 

СКЗ. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків людини; 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен демонструвати розуміння: 

- основних закономірностей психічного розвитку людини, умов, факторів, рушійних сили 

процесу становлення, його стадіального характеру, механізмів переходу особистості від 

одного етапу розвитку до іншого в онтогенезі; 

- особливостей соціальної ситуації розвитку та внутрішньої позиції особистості на різних 

вікових етапах її становлення;  

- психологічних особливостей різних видів діяльності та вплив кожної з них на психічний та 

особистісний розвиток;  

- вікових особливостей функціонування когнітивної, мотиваційно-ціннісної, емоційно-

вольової сфери в різні періоди життя. 

та бути здатним:  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування  

програмних результатів навчання та компетентностей 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Соціальна психологія» значно підвищиться, 

якщо студент попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: вступ та мова 

спеціальності;загальна психологія 

Перелік тем  

Змістовий модуль 1 Загальні проблеми психічного розвитку 

 

Тема 1 Предмет та методи вікової психології 

Тема 2 Історія розвитку вікової психології 

Тема3 Сутність, специфіка та проблеми психічного розвитку  

Тема4 Активність як умова психічного розвитку.   



Тема5 Вікова періодизація психічного розвитку. Вікова періодизація психічного розвитку 

періодизація розвитку за З.Фрейдом, Е.Еріксоном, Л.Колбергом, Д. Ельконіним, А.Петровським, 

Л.Виготським, періодизація інтелектуального розвитку за Ж.Піаже). Теорії вікового психічного 

розвитку (теорія дозрівання А.Гезелла, нормативний підхід Л.Термена, теорія трьох ступенів 

розвитку К.Бюлера, теорія научіння І.Павлова, Дж.Уотсона, концепція соціального научіння 

А.Бандура, теорія Р.Сірса, теорія конвергенції двох факторів, теорія Ж.Піаже, теорія морального 

розвитку Л.Колберга, культурно-історична концепція Л.Виготського). 

 

Змістовий модуль 2. Психічний розвиток у епоху дитинства 

Тема1 Зародження психіки в пренатальному періоді. Особливості психічного розвитку 

новонародженого.  

Тема2 Психічний розвиток дитини в ранньому віці 

Тема3 Психологічна характеристика діяльності дитини в дошкільному віці 

Тема4 Розвиток когнітивної сфери у період дошкільного дитинства. 

Тема5 Особистісний розвиток дошкільника.  

Тема6 Психологічна готовність та адаптація дитини до шкільного навчання 

Тема7 Загальна характеристика розвитку та діяльності у молодшому шкільному віці. 

Тема8 Розвиток пізнавальної сфери у молодшому шкільному віці 

Тема9 Розвиток особистості молодшого школяра 

 

Змістовний модуль 3. Психічний розвиток у епоху підлітковості, молодості та зрілості 

 

Тема1. Загальна характеристика підліткового віку.  

Тема2. Проблеми та протиріччя особистісного розвитку у період підліткової кризи 

Тема 3. Спілкування в підлітковому віці 

Тема 4. Інтелектуальна сфера підлітка 

Тема 5. Загальна характеристика інтелектуального розвитку у юнацькому віці 

Тема 6. Особистісний розвиток в юнацькому віці 

Тема 7. Психологічна характеристика зрілого віку 

Тема 8. Особливості психічного розвитку особистості в період дорослості 

Тема 9. Психологічна характеристика геронтогенезу 

 

Рекомендована література 

Базова 

 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. – М.: Академический проект, 2001. – 704 

c. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська та ін. – К.: 

Просвіта, 2001. – 416 с. 

3. Волков Б.С. Основи вікової психології: Навч. посіб. – К.:Навч. книга-Богдан, 2005. – 110 с. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. Феномен развития, детство, отрочество: Учебник. – М.: 

Академия, 2002. – 492 с. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учеб. – М.: Пед. общество России, 2001. – 442 с. 

6. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. – К. : 

Кондор, 2011. – 469 с. 

7. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2005. – 359 с. 

8. Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология: Учеб-метод. пособ. – М.: Изд-во 

НПО “МОДЭК”, 2002. – 432 с. 

 

 

Допоміжна 
1.  Заброцький М.М. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 103 с. 



2. Возрастная психология: Детство. Отрочество. Юность: Хрестоматия. Учеб. пособ. / Сост. 

В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М.: Академия, 2003. – 624 с. 

3. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология. – Дубна: Феникс, 2001. – 332 с. 

4. Немов Р.С. Психология. – В З-х т. – Кн. 2. Психология образования. – М.: Владос, 1995. – 496с. 

5. Першина Л.А. Возрастная психология: – М.: Альма-Матер: Академ. проект, 2005. – 255 с. 

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

– 656 с. 

 

Методична  література 

 

1. Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособ. – М.: Академия, 2001. – 316 

с. 

2. Венгер А. Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших школьников. – М.: 

Владос-Пресс, 2002. – 160 с. 

3. Ермолаева М.В., Миланович Л.Г. Методы работы психолога с детьми дошкольного возраста. – 

М.: Инст. практ. психологии, 1996. – 103 с.  

4. Долгова М. В. Вікова психологія: Навчально-методичні матеріали з курсу. – Рівне: РДГУ, 2000. 

– 54 с. 

5. Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. – Минск: Харвест, 1999. – 384 с. 

6. Психология старости: Хрестоматия / Ред-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара: БАХРАМ. – М, 

2004. – 734 с. 

7. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Авт.-сост. Е.Е.Данилова; Под ред. 

И.В.Дубровина. – М.: Академия, 1999. – 160 с. 

8. Практическая психология образования / Под ред И.В.Дубровиной. – М.: ТЦ Сфера, 1997. – 528 

с. 

9. Равен Д. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. – М.: Когито-

Центр, 1999. – 139 с. 

10. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Уч. пособ. – М.: Владос, 

1996. – 529 с.  

11. Хрестоматия по детской психологии: Учебнок пособие / Под ред. Г.В.Бурменсой. – М.: 

Институт  практ. психол. – 1996. – 264 с.  

12. Худик В. Г. Диагностика детского развития: Методы исследования. – К.: Освіта, 1992. – 220 с. 

 

До  інформаційних масивів з психології належать:   

1. MEDLINE з доступом через http//www.nlm.nih.Gov /databases freemedl.html або 

http//www.healthgate.com; 

2. http://www.yahoo.com/Science/Psychology; 

3. http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html; 

4. http://www.grohol.com/web.htm; 

5. http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm; 

6. http://sosig.esrc.bris.ac.uk. 

7. http://vygotsky.motiv.msu.su; 

8. http://www.apa.org/. 

9. http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ 

10. http://www. free.net; RELARN-IP 

11. http://www.ripn.net; 

12. http://www.rannet.ru 

13. http://www.psychology.ltsn.ac.uk 

14. http://www.lemoyne.edu/ OTRP/internet.html 

 

 

http://www.yahoo.com/Science/Psychology
http://maple.lemoyne.edu/-hevern/psychref.html
http://www.grohol.com/web.htm
http://www.mindspring.com/wmmoore/psych.htm
http://sosig.esrc.bris.ac.uk/
http://www.apa.org/
http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://www.psychology.ltsn.ac.uk/


Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи у 

мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для оперативної 

комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної техніки та 

оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне забезпечення для 

роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: 

текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft EXEL для табличної обробки та 

аналізу даних; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання та оцінювання 

Код 

комп

етент

ності 

Назва компетентності Код 

програм

ного 

результа

ту 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

ПР1. МН1; МН2; 

МН4; МН6; МН7 

МО1;МО2; МО4; 

МО7; МО8 

ЗК2 Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності; 

ПР2 МН1, МН3, МН5 МО1;МО2 ;МО5 

МО7 МО8 

СК1 Здатність оперувати категоріально-

понятійним апаратом психології ; 

ПР1, 

ПР10 

МН1, МН2, 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО1МО2 МО4 

МО6 МО7 МО8 

СК2 Здатність до ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних 

явищ 

ПР2,ПР4 МН1, МН2, 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО1МО2 МО4 

МО6 МО7 МО8 

СКЗ Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків 

людини; 

ПР1, 

ПР10 

МН1, МН2, МН3 

МН4, МН5, МН6 

,МН7 

МО1МО2 МО4 

МО5 МО6 МО7 

МО8 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання програмних завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота студентів.  

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени;  

МО2 –усне або письмове опитування 

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти; 

МО6 – реферати, есе; 



МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 –студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт; 

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни   

«Вікова психологія» 

 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 Індив.завд Підсумковий 

контроль 

 

Загальна 

кількість 

балів 

Т1-Т5 ЗМК Т1-Т9 ЗМК Т1-Т9 ЗМК   

3-5 5-15 3-5 5-20 3-5 5-20 5-15   

Мін.3*5=15 5 3*9=27 5 3*4=27 5 5   

Макс.5*5=25 15 5*9=45 20 5*4=45 20 15   

Макс.150*коефіцієнт 0, 4 = 60 40 100 

Розподіл балів які отримують здобувачі вищої освіти при написанні та захисті курсової 

роботи з курсу «Вікова психологія» 

 

Теоретична частина Експериментальна 

частина 

Захист Підсумок 

30 50 20 100 

 

Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

 

Суми балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцін

ка в 

ЄКТ

С 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент

ності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 

особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без 

допомоги викладача знаходить і 

опрацьовує необхідну інформацію, 

вміє використовувати набуті знання і 

вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, 

самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких 

незначна 

Достатній 

(конструкти

вно-

варіативний

) 

добре 

74-81 С добре 
здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 



систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, загалом 

самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 

діяльність; виправляти помилки, з-

поміж  яких є суттєві, добирати 

аргументи для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює 

значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння 

основних положень, за допомогою 

викладача може аналізувати 

навчальний матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є значна 

кількість суттєвих 

Середній 

(репродукт

ивний) 

задовіль

но 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

незадові

льно 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

незадові

льно 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 

(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за 

практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 

вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 



користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 

які передбачені у силабусі. 

 


