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Вступ  

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Вікова психологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки напряму 053 – Психологія. 
 
Предметом навчальної дисципліни «Вікова психологія» є закони, закономірності, 

тенденції зміни психіки, поведінки, життєдіяльності та особистості людини в процесі його 

життя.  

Міждисциплінарні зв'язки. Навчальна дисципліна «Вікова психологія» пов’язана з 

такими навчальними дисциплінами як «Педагогічна психологія», «Диференційна 

психологія» та «Психологія розвитку». 

Програма навчальної дисципліни складається з двохмодулів: 

1. Вікова психологія як практична галузь знань. 

2. Особливості  індивідуального психологічного розвитку на різних вікових етапах. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни – ознайомитись  з віковою 

мінливістю психіки людини, вникнути і краще зрозуміти психологічні проблеми 

людини, особливості їх пізнавальної та емоційно-вольової сфери та основні 

характеристики протікання вікових криз. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Вікова психологія» є: 
ознайомити студентів з основними теоріями вікової психології; 

• простежити етапи становлення у вітчизняній та зарубіжній психології як 

окремої галузі знань; 
• проаналізувати основні джерела та наукові праці відносно розвитку онтогенезу 

психіки людини на всіх етапах її розвитку; 
висвітлити особливості розвитку психіки людини та закономірності 

психологічного розвитку в онтогенезі; 
• розкрити основні   проблеми вікових змін психіки та людини в цілому; 

розглянути сучасні проблеми розвитку людини на різних вікових етапах та шляхи їх 

подолання. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
• теоретичні підходи до онтогенезу психіки; 
• основні закономірності вікових змін психіки людини; 
• вікові особливості психіки немовлят, дітей, підлітків, юнаків та дорослих; 
• суть та шляхи подолання вікових криз розвитку особистості; 
• особливості діагностичної та корекційної роботи з особами різного віку. 

вміти: 
• розрізняти вікові та типологічні особливості психіки людини; 
• дати практичні поради щодо подолання вікових криз розвитку особистості; 
• дати рекомендації щодо врахування вікових особливостей психіки в 

індивідуальному підході до людини; 
• підібрати психологічні методи та методики дослідження, враховуючі вік 

досліджуваного, провести обстеження, опрацювати та проінтерпретувати 

отримані результати; 
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• провести психокорекційну роботу з клієнтами, враховуючі їх вік. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  180 годин / 6 кредитів. ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 
МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 

ТЕМА 1. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПРАКТИЧНА ГЛУЗЬ ЗНАНЬ 

Місце вікової психології в системі психологічної науки. Об’єкт вікової психології. Предмет вікової 

психології. Розділи вікової психології. Основні проблеми, напрямки  та завдання вікової психології. 

Практичне значення вікової психології. Основні методи вікової психології. 
 
 
 
 
ТЕМА 2.  ІСТОРІЯ СТАНОВЕННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 
Історичні витоки вікової психології. Ідеї вікової мінливості психіки у 17-18ст.  
Зародження нової галузі вікової психології у 19ст. Оформлення та розвиток вікової психології у 

20ст. Історія розвитку вікової психології. Біогенетичний напрям. Соціогенетичний напрям.  

Когнітивно-генетична теорія. 
 

 

 
ТЕМА 3.ОНТОГЕНЕЗ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. 
Ключові питання онтогенезу. Теорії психічного розвитку. Основні закономірності психічного 
розвитку людини. Поняття про сензитивні  та критичні періоди розвитку. Показники  
психічного розвитку. Основні концепції психічного розвитку. Джерела і рушійні сили психічного 

розвитку. Чинники психічного розвитку. Загальні закономірності розвитку дитини. Показники 

психічного розвитку.  Показники особистісного розвитку. Порушення психічного розвитку. 

Порушення особистісного розвитку. Провідна роль суспільного навчання і виховання у 

психічному розвитку дитини.  Провідна роль суспільного навчання і виховання у особистісному 

розвитку дитини. Періодизація вікового розвитку. 
 

МОДУЛЬ 2 
ОСОБЛИВОСТІ  ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІЗНИХ 

ВІКОВИХ ЕТАПАХ. 
 
 

 

ТЕМА 4.ПСИХОЛОГЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ  І НЕМОВЛЯТ. 
Вроджені особливості новонароджених дітей і немовлят. Реакція чуттєвого пізнання та моторики.  
Характеристика пам’яті і уваги. Передумови у розвитку мовлення і мислення. Вікові особливості 

емоцій. Спілкування з дорослими. Комплекс пожвавлення. Особливості розвитку 

новонародженого.  Соціальна ситуація розвитку немовляти. Пізнавальний розвиток немовляти. 

 

 

 Ж. Піаже про сенсорний розвиток дітей першого року життя. Розвиток структур взаємодії дитини з 
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оточуючими людьми.  Новоутворення періоду немовляти. Криза першого року шляхи її подолання. 
 
 
ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАННЬОГО ДИТИНСТВА (3-6 РОКІВ). 
Розвиток відчуттів та сприймання. Характеристика пам’яті та уваги . Ранні форми мислення . 
Формування мовлення. Особливості уваги. Розвиток емоційно - вольової сфери.  Початкові  
стадії формування особистості.  Гра,  як провідний вид діяльності. Спілкування з однолітками та 

дорослими.  Психічний розвиток у ранньому дитинстві. Криза 3 років життя. Соціальна ситуація 

розвитку дитини дошкільного віку.  Провідна діяльність в дошкільному віці. Розвиток гри 

протягом дошкільного віку. Особливості дитячого малюнку. Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток мови в дошкільному віці. Розвиток пізнавальної сфери дошкільника. Особливості 

сенсорного розвитку.  Розумовий розвиток дошкільника. Розвиток пам’яті та уяви. Специфіка 

розвитку особистості дошкільника. 
 

 

ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ПЕРІОДУ (6- 11РОКІВ). 
Гра як провідний вид діяльності. Розвиток відчуттів і сприймання. Особливості пам’яті і уяви. 
Інтелектуальний розвиток: мислення і мовлення. Формування емоцій і волі. Становлення 

особистості в дошкільному віці. Криза семи років і шляхи її подолання. 
Психологічна готовність дошкільника до навчання. Інтелектуальна готовність.  Особистісна та соціально-
психологічна готовність. Вольова готовність. Розвиток пам’яті у ранньому дитинстві.  Стадії розвитку 

структур взаємодії дитини.  Розвиток спрямованості в ранньому дитинстві. Загальна характеристика ситуації 

розвитку молодшого школяра.  Анатомо-фізіологічні можливості молодшого школяра. Соціальна ситуація 

розвитку молодшого школяра. Характеристика провідної діяльності молодшого школяра. Навчальна 

діяльність молодшого школяра. Загальні закономірності засвоєння дитиною навчальної діяльності.  

Новоутворення молодшого шкільного віку. Розвиток самосвідомості молодшого школяра.  

Самоусвідомлення. . Розвиток спонукальної сфери молодшого школяра.  Формування мотивації.  

Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра.  Сприймання та увага.  Розвиток пам’яті у молодшому 

шкільному віці. Уява у молодшого школяра.  Мислення. Мовленнєвий розвиток молодшого школяра.  

Основні чинники становлення компонентів грамотності.  Розвиток внутрішньої мови.  Розвиток загального 

інтелекту молодшого школяра. 
 

 
 
 
ТЕМА 7. ПСИХОЛОГІЯ ПІДЛІТКА(13-15РОКІВ). 
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ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОГО ШКОЛЯРА 

(ЮНАЦТВО). 
Загальна характеристика ранньої юності.  Соціальна ситуація розвитку. Новоутворення 

юнацького віку.  Особистісне самовизначення. Розвиток самосвідомості старшокласника.  

Напрями становлення самосвідомості.  Розвиток спонукальної сфери у період ранньої 

юності.  Спілкування з однолітками. Спілкування з дорослими. Розвиток інтелектуальної 

сфери старшокласників. Показники готовності випускника школи до самостійного життя. 
Кризи юнацького віку і шляхи подолання. Особливості спілкування в юнацькому віці. 
Характеристика чуттєвого і логічного пізнання. Розвиток емоційно - вольової сфери юнаків. 
Формування пам’яті , уяви та уваги. 
 
ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРІОДУ  ДОРОСЛОСТІ. 
Закономірності психічного розвитку в дорослому віці. Психологічна характеристика ранньої 

дорослості. Психологічна характеристика середньої дорослості. Психологічна характеристика  

пізньої дорослості. Розвиток психічних процесів у період дорослості. Психосоціальний розвиток 

дорослих. Кризи подружнього життя. Геронтологія наука про процеси старіння та старість. Стадії 

пристосування до смерті. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Рекомедована література: 
 
1.Бурлачук Л.Ф. «Психодигностика:учебник для вузов»,2006. 

Криза підліткового періоду та шляхи її подолання.. Розвиток особистості в підлітковому віці 
Особливості спілкування  з ровесниками та батьками. Емоційне життя підлітка. 
Розвиток волі. Спілкування в підлітковому віці. Негативні форми поведінки підлітка.  Друзі і 

підліток Навчання як вид діяльності в підлітковому віці. Психологічні новоутворення підліткового 

віку. Потреба в самостійності і незалежності. Потреба у самоствердженні. Розвиток 

самосвідомості в підлітковому віці. Самооцінка і домагання підлітка. Врахування особливостей 

самооцінки і домагань підлітків у роботі з ними. Розвиток спонукальної сфери підлітка.  Система 

ціннісних орієнтацій підлітка.  Значення мотивів діяльності і поведінки в розвитку особистості 

підлітка.  Підлітковий розвиток у підлітковому віці.  Абстрактне мислення.  Суттєві властивості 

підліткового мислення. Пам'ять підліткового віку. Увага в підлітковому віці.  Розвиток 

пізнавальних процесів у підлітковому віці. Розвиток мови в підлітковому віці. Педагогічно 

занедбані підлітки.  Акцентуації в характері підлітків. Типи акцентуації характеру підлітків 
Взаємовідносини з дорослими причини конфліктів та шляхи подолання 
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2. Г.С. Костюк (ред.) Вікова психологія 2010. 
3.Вікова і педагогічна психологія Скрипченко О.В, Серія Вища освіта в Україні Видавництво 

Каравелла, 2010. 
4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч.пос. К.: Ельга, Ніка-Центр, 2013. 
5. Павелків Р. В. П 12 Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків.- Вид. 2-е, стер. - К.: Кондор, 

2015. - 469 с. 
6. Психология и психоанализлюбви / Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара: ИздательскийДом 

Бархат-М, 2007. 
7.Психодіагностика Галян І.М. Академвидав:2009.-464. 
8. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту. – М.: ИОИ, 2007.  
9. Сатир В. Какстроитьсебя и свою семью. – М.: ИОИ, 2007. 
10. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2011. 

 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання: 
• усні опитування на практичних заняттях; 
• індивідуальні завдання (написання рефератів, виконання аналітичного завдання); 
• дві письмові модульні контрольні роботи; 
• три усні питання на екзамені. 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

 


