
Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології і педагогіки 

Психолого-природничий факультет  

Кафедра вікової та педагогічної психології  

Назва дисципліни Практикум з вікової психології 

Загальна кількість кредитів та кількість 

годин для вивчення дисципліни 

4 кредити/120 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач Джеджера О.В. 

Профайл викладачів, cторінка дисципліни 

в CMS  

http://kvpp-rshu.org.ua  

E-mail викладача: djedjera24@gmail.com 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за наявності) 

або на іншому ресурсі 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-

students  

Мова викладання українська 

Консультації Очні консультації: Згідно з графіком 

консультацій. 

Он-лайн-консультації: Згідно з графіком 

консультацій). 

 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students
http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students


Цілі навчальної дисципліни 
Професійна підготовка психолога базується на здобутті фахових знань про факти, механізми і 

закономірності розвитку психіки людини, становлення її як особистості. Сучасний психолог 

зобов’язаний знати науково обгрунтовані методи й прийоми вивчення особливостей психічного 

розвитку людини в процесі навчально-виховних впливів, вміти їх використовувати у професійній 
діагностичній роботі. З огляду на це метою навчального курсу «Практикум з вікової психології» є 

ознайомити студентів з основними шляхами, способами, прийомами, методиками отримання 

інформації психологічного характеру, виробити вміння проводити експериментальні дослідження, 
спостерігати й аналізувати поведінку людей різного віку. Все це сприяє зростанню як теоретичної, 

так і практичної компетентності майбутнього психолога. 

Навчальна дисципліна «Практикум з вікової психології» має на меті ознайомити студентів з 

основними шляхами, способами, прийомами, методиками отримання інформації психологічного 
харктеру, вирбити вміння проводити експериментальні дослідження, спостерігати та аналізувати 

поведінку людей різного віку: сформувати уявлення про значення вікової психології для навчання та 

виховання дітей; сприяти засвоєнню студентами знань щодо «нормативу» психологічних особливостей, 
які характері для більшості представників даної культури одного й того ж віку; забезпечити умови 

застосування студентами вищезазначених знань при планування власної професійної діяльності та у 

міжособистісних взаєминах з оточуючими. 
Основними завданнями дисципліни «Практикум з вікової психології» є забезпечення 

формування: здатності розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері професійної 

діяльності та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов та вимог; здатності вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студенти повинні бути сформовані 

наступні компететності: 
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
загальні:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

спеціальні (фахові): 
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації 
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

Програмні результати навчання: 
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робитити самостійні висновки  за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому 

числі демонструвати лідерські якості. 
У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

- принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини; 

- чинники, що визначають перебіг та результати психічного розвитку; 
- теоретичні та концептуальні підходи до вікового розвитку особистості; 

- етичні аспекти проведення психодіагностичного дослідження; 

- психометричні засоби констролю якості психологічного дослідження; 

вміти: 

- оперувати методами і методиками; 

- володіти психологічною термінологією; 
- з’ясовувати індивідуальні відмінності дітей і дорослих; 



- оптимізувати психологічні умови розвитку цілісної та гармонійної особистості. 

набути соціальних навичок (soft-skills):  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності; 

- знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності; 
- здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та дотримуватися норм професійної 

етики; 

- здатність до реалізації інтерактивних методів, психологічних технологій, орієнтованих на 
особистісне зростання співробітників, охорону здоров’я індивідів та соціальних груп. 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування 

 програмних результатів навчання та компетентностей  
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Практикум з вікової психології» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін, як 

«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Практикум з загальної 
психології», «Практикум з соціальної психології». 

Мотивація здобувачів вищої освіти, яка є визначальним компонентом організації навчальної 

діяльності, проявляється у системі спонукань, які зумовлюють пізнавальну активність та визначають 
спрямованість особистості на здобуття необхідних в майбутній професійній діяльності знань, вмінь 

та навичок  в ході вивчення дисципліни «Практикум з вікової психології». 

Спільна (групова) діяльність як технологія та форма організації навчання здобувачів вищої 

освіти в малих групах, об’єднаних загальною навчальною метою, сприяє результативності навчання 
майбутніх фахівців, підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу, удосконалює вміння та 

навички, формує мотиви навчання, професійний інтерес, особисту відповідальність за результати 

навчання, активізує планування, самоконтроль, взаємоконтроль, рефлексію в процесі навчальної 
діяльності. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, який в рамках дидактичної мети 
практичної здобувачів вищої освіти забезпечує набуття додаткових знань, перевірку отриманих знань 

на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок.  

 

Перелік тем 
Змістовий модуль 1. 

Загальні засади вікової психології. 

1.1. Методологічні аспекти динаміки психічного розвитку. 
1.2. Психологічна сутність вікових етапів онтогенезу. 

1.3. Організаційні засади психодіагностики різних вікових категорій. 

Змістовий модуль 2. 

Діагностика психічного розвитку дитини від народження до вступу в школу . 
2.1. Діагностика психічного розвитку немовлят. 

2.2. Дослідження рівня розвитку дитини раннього віку. 

2.3. Діагностика сенсорно-перцептивної сфери дошкільника. 
2.4. Психологічне обстеження рівня когнітивного розвитку дітей дошкільного віку.  

Змістовий модуль 3.  

Діагностика психічного розвитку молодших школярів та підлітків.  
3.1. Діагностика рівня адаптації першокласників до шкільного навчання. 

3.2. Дослідження пізнавальної сфери молодшого школяра. 

3.3. Діагностика особистості в молодшому шкільному віці. 

3.4. Діагностика особистості підлітка. 
3.5. Дослідження навчально-пізнавальної сфери підлітка. 

3.6. Дослідження емоційно-вольової сфери підлітка. 

3.7. Діагностика самооцінки підлітка. 
3.8. Дослідження особливостей спілкування підлітків. 

3.9. Діагностика міжособистісних стосунків школярів. 

Змістовий модуль 4. 
Діагностика психічного розвитку в юнацькому віці 



4.1. Визначення рівня мотивації досягнень старшокласників. 
4.2. Дослідження особливостей міжособистісних стосунків та соціально-психологічного 

клімату в колективі старшокласників. 

4.3. Дослідження професійних здібностей та схильностей старшокласників. 

4.4. Діагностика навчальної мотивації здобувачів вищої освіти. 
Змістовий модуль 5. 

Діагностика психічного розвитку людини в період дорослості 

5.1. Дослідження ціннісних орієнтацій в період ранньої дорослості. 
5.2. Діагностика психічних станів людини в період дорослості. 

5.3. Дослідження суб’єктивного образу життєвого шляху та психологічного часу особистості. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

основна: 

1. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. Вузов / Г.С. 

Абрамова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 320 с. 
2. Акимова М.К. Психологическая диагностика / Под ред. М.К. Акимовой. – СПб.: Питер, 2005. - 

303с. 

3. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию : учеб. пособие / Д. С. Горбатов. 
– Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2000. – 248 с. 

4. Олейник Н.О. Вікова психологія (з практикумом) : лабораторний практикум / Н.О.Олейник. – 

Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 76 с. 

5. Практикум з вікової та педагогічної психології : навчально-методичний посібник / редактор-
укладач Н. М. Когутяк. – Івано-Франківськ, 2010. – 126 с. 

6. Практикум по возрастной психологии [текст] / Под ред. Л.А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. – СПб. : 

Речь, – 2001. – 688 с. : ил.; – (Психологический практикум). 

додаткова: 

7. Діагностика дітей до школи / [упоряд.: О.Дєдов]. – Хотин, 2014. - 194 с. 

8. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Модульний навчальний посібник для 
студентів внз за напрямом підготовка 6.030103 «Практична психологія» / Т. В. Дуткевич. – К. : 

Центр учбової літератури, 2017. – 304 с. 

9. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: Методы самопознания, психодиагностики и 

психотерапии в психологии жизненного пути. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: 
Смысл, 2008. – 294 с. 

10. Коропецька О. М. Профоорієнтація та профвідбір : навчальний посібник / О. М. Коропецька. – 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. – 236 с. 

11. Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навч. Посіб.  В. П. 

Кутішенко, С. О. Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 447 с. 
12. Обдаровані діти: Діагностика та супровід / Упоряд. Т.Червона. – К . : Шк. Світ, 2008. – 128 с. 

13. Палій А.А. Методи діагностики психічного розвитку дітей. – Івано-Франківськ, 2013. – 430 с. 

14. Самошкіна Л. М. Вікова психологія: Навчальний наочний посібник з мультимедійним курсом / 
Під ред. чл.-кор. АПН України, професора Е. Л. Носенко. – Д. : Вид-во ДНУ, 2006. – 248 с. 

15. Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического розвития ребенка. Дошкольный и младший 

школьный возраст / Наталья Семаго, Михаил Семаго. – С. Пб. : Речь, 2006. – 384 с. 

 

посилання на сайти 

1. http://lib.iitta.gov.ua – електронна бібліотека НАПН України. 

2. http://pidruchnik.ws/ – бібліотека українських пілручників. 
3. http://psychology.net.ru – сайт «Мир психологии».  

4. http://psyfactor.org/ - «ПСИ-ФАКТОР» – Центр практичної психології. 

5. http://PsyLab.info – енциклопедія психодіагностики. 
6. http://psylib.kiev.ua/  – психологічна бібліотека сприяння розвитку психологічної культури 

(PSYLIB). 

7. http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 – Національна бібліотека імені В.І. Вернадського 

(повнотекстовий пошук літературних джерел) 
8. http://www.bronnikov.kiev.ua – бібліотека психологічної літератури.  
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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 і оцінювання 

Код 

компетентності 

(згідно ООП) 

Назва 

компетентност

і 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК1 Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 
ситуаціях 

ПР2 Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 
професійних завдань 

МН1 

МН2 

МН6 

МН7 

МО2 

МО10 

ЗК6 Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення 

ПР4 Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і 

аналізу літературних 

джерел 

МН2 

МН6 

МН7 

МО4 

МО9 

СК1 Здатність 

оперувати 

категоріально-

понятійним 

апаратом 

психології 

ПР2 Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних 

явищ в контексті 

професійних завдань 

МН1 

МН4 

МО2 

МО4 

МО10 

СК7 Здатність 
аналізу-вати та 

системати-

зувати 

одержані 

результати, 

формулювати 

аргументовані 

висновки та 

рекомендації 

ПР14 Ефективно виконувати 
різні ролі у команді у 

процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські 

якості 

МН1 
МН2 

МН4 

МН7 

МО4 
МО6 

МО7 

МО9 

СК10 Здатність 

дотримуватися 

норм 
професійної 

етики 

ПР4 Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 
власних досліджень і 

аналізу літературних 

джерел 

МН1 

МН4 

МН5 

МО2 

МО5 

СК11 Здатність до 

особистісного 

та 

професійного 

самовдосконал

ення, навчання 

та 

саморозвитку 

ПР4 Обґрунтовувати власну 

позицію, робитити 

самостійні висновки  за 

результатами власних 

досліджень і аналізу 

літературних джерел 

МН2 

МН4 

МН7 

МО2 

МО8 

МО9 

 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 

«Практикум з вікової психології» 

Поточне тестування та самостійна робота 
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22 

2 заохочувальних бали за активну участь на заняттях 

Коефіцієнт перерахунку: 166:100=1,68 

 

Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми/виду діяльності може бути різний. Загальну суму 

балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни.  

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення про оцінювання 

знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно здобува-

ти 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 

Високий 
(творчий) 

відмінно 
зарахов

ано 



розкриває власні здібності 

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 

(конструктивно-

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 

(репродуктивний) 

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 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадові

льно 

не 

зарахов

ано 

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 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадові

льно 

не 

зарахов

ано 

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 діяльності.  

 

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. 

 


