
Анотація 
Мета навчальної дисципліни «Вікова психологія» має важливе значення 

для підготовки студентів спеціальності «Психологія», оскільки дає ключ до розуміння 
сучасних проблем вікової психології та її значення в індивідуальному розвитку 
людини, також дає можливість 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. 

Завдання навчального курсу:  

• 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. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 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; 
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• підібрати психологічні методи та методики дослідження, враховуючі вік 
досліджуваного, провести обстеження, опрацювати та проінтерпретувати 
отримані результати; 

• провести психокорекційну роботу з клієнтами, враховуючі їх вік. 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 08 Галузь знань: 
05 – Соціальні та 

поведінкові  науки 
 
 

Напрям підготовки: 
053 – Психологія 

 
 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

Обов’язкова  

Модулів – 02 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 09 2-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 240 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 05 
аудиторних – 84 
самостійної роботи 
студента – 156 

50год. 0 год. 

Практичні 

34 год. 0 год. 

Самостійна робота 

156 год. 0 год. 

Вид контролю 

Екзамен 

 
 
Примітка. 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання –  33 % 
для заочної форми навчання –  7% 
 
 
 

МОДУЛЬ 1 
ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПРАКТИЧНІ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

 
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 
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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. 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 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. 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. 
 
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. 
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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). 
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. 
 
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 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

 денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с.р. л п с.р. 
Змістовий модуль 1.  Вікова психологія як практична галузь знань 

Тема 1 Вікова психологія як 
практична галузь знань. 

12 2 2 10 
    

Тема 2 Історія становлення вікової 
психології. 

10 6 2 8 
    

Тема 3 Онтогенез психіки людини. 14 6 2 6     

Змістовий  модуль 2. 
 Особливості індивідуального  психологічного розвитку на різних вікових 

етапах 
Тема 4 Психологія новонароджених  
і немовлят. 

20 6 2 12 
    

Тема 5 Психологічна  
характеристика раннього дитинства 
(3-6 р). 

22 
6 4 12 

    

Тема 6 Психологічні особливості 
дітей дошкільного періоду та 
молодшого шкільного (6-11 р.) 

24 
6 4 14 

    

Тема 7 Психологія підлітка. 28 6 6 16     

Тема 8.Психологічні особливості 
старшого школяра (юнацтво). 

26 6 6 14 
    

Тема 9.Психологічна 
характеристика періоду дорослості. 

30 6 6 18     

Усього годин 240 50 34 156     
 
 

5. Теми практичних занять (денна форма) 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Вікова психологія як практична галузь знань. 2 

2. Історія становлення вікової психології. 2 

3.  Онтогенез психіки людини. 2 

4. Психологія новонароджених  і немовлят. 2 

5. Психологічна  характеристика раннього дитинства (3-6 р). 4 

6. Дослідження дітей дошкільного віку методика на визначення 
рівня самооцінки. 

4 
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7. Використання методик для дослідження дітей молодшого 
шкільного віку. 

2 

8. Описання великих і малих криз. Шляхи подолання. 4 

9. Діагностична робота у шкільних і дошкільних закладах. 4 

10. Розробка щоденника спостережень за дітьми  молодшого віку 
шкільного віку. 

4 

11. Визначення рівня розумового розвитку та готовність дитини до 
школи. 

4 

Разом: 34 

 
 

6. Самостійна робота (денна форма) 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1. Вікова психологія як практична галузь знань. 10 

2. Історія становлення вікової психології. 8 

3.  Онтогенез психіки людини. 6 

4. Психологія новонароджених  і немовлят. 12 

5. Психологічна  характеристика раннього дитинства (3-6 р). 12 

6. Структура та динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. 12 

7. Основні теоретичні проблеми та практичні завдання сучасної 
вікової психології 

12 

8. Особливості психологічного обстеження людей різного віку. 20 

9 Революційні, еволюційні та ситуативні зміни психіки. 18 

10.  Поняття про вік: біологічний, соціальний та психологічний. 14 

11. Вплив стилю сімейного виховання та сиблінгової позиції на 
формування особистості дитини. 

14 

12. Вікові кризи та їх діагностика. 14 

13. Геронтологія наука про старість та процеси старіння. 10 

Разом: 156 
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7. Самостійна робота 
Самостійна робота студента з предмету «Вікова психологія» носить самостійний 

характер виконання окреслених завдань і тематично охоплює загальне змістовне 
навантаження з навчального курсу. 

 
Самостійна робота студента з предмету «Вікова психологія» оцінюється за 20-ти 

бальною системою і включає виконання аналітичного завдання. 
 

ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: 
 Діагностика та розробка практичного завдання вікової періодизації психіки 

людини на різних вікових етапах, обробка та інтерпретація отриманих результатів. 
 

 
8. Методи навчання 

 
У процесі викладання навчальної дисципліни «Вікова психологія» викладач 

використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-

законодавчих актів, таблиць та схем, електронних презентацій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; 

робота з підручником, нормативними актами; виконання індивідуального 
завдання (див. вище); модульні контрольні роботи). 

 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 
вивчають навчальну дисципліну «Вікова психологія»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання 
теми практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; 
запитально-відповідна бесіда під час роз’яснення проблемного питання на 
практичному занятті; екзамен у формі усної відповіді на три запитання з 
переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання завдання самостійної роботи; модульні 
контрольні роботи; дидактичні тестові завдання). 

3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення 
аналітичного завдання). 

 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Практичні заняття Сума 

Модуль 1 Модуль 2  

Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

 
30 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота Самостійна робота  
20 

 10 10 
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Модульна 
контрольна  

робота 

Модульна контрольна  
робота 

 
50 

25 25 

Всього:  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 82–89 B  
добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Вікова психологія: Навчальна програма (для студентів спеціальності 053 – 
Психологія (спеціальність – Психологія) / Світлана Хоркава – Ужгород, 2017. – 13 с. 

 
Рекомендована література 

Базова 
 

2. Абрамова Г.С. Возрастная психология .-М., 2001. 
3. Божович Л.И. Этапы формирования личности .-М.,2003. 
4. Бех І.Д. Від волі до особистості .- К.: Україна-Віта, 2000.-202с. 
5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Наук. Метод. Посібник.-К.: 

ІЗИН,2004.-240с. 
6. Бурлачук Л.Ф. «Психодигностика: учебник для вузов»,2006. 
7. Г.С. Костюк (ред.) Вікова психологія 2010. 
8. Вікова і педагогічна психологія Скрипченко О.В, Серія Вища освіта в Україні 

Видавництво Каравелла, 2010. 



 9 

9. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навч. пос. К.: Ельга, Ніка-
Центр, 2013. 

10. Павелків Р. В. П 12 Вікова психологія: підручник / Р.В.Павелків.- Вид. 2-е, стер. - 
К.: Кондор, 2015. - 469 с. 

11. Психология и психоанализ любви / Под ред. Райгородского Д.Я. – Самара: 
Издательский Дом Бархат-М, 2007. 

12. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.-СПб.: Питер, 2000.-
624с. 

 
 

13. Допоміжна 
14. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.-СПб.: Питер, 2000.-

624с. 
15. Роменець В.П. Історія психології епохи Просвітництва .- К.: Вища школа, 1993.-

568с. 
 

16.  Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і                 
психології. Навчальний посібник  для викладачів, аспірантів та студентів  
педагогічних навчальних закладів.- К.:-2000. 

17. Сатир В. Вы и ваша семья. Руководство по личностному росту. – М.: ИОИ, 2007. 
18. Сатир В. Как строить себя и свою семью. – М.: ИОИ, 2007. 
19. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав, 2011. 
20.  Франкл В. Человек в поисках смысла .-М.,1990. 

   
13. Інтернет-ресурси 

 
1. www.lib.com.ua - електронна бібліотека. 
2. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. Вернадського. 
3. http://psyjournals.ru/mpj/ - Консультативная психология и психотерапия 
4. http://psystudy.ru/ - Психологические исследования. 
5. http://www.psylive.ru/ - Психология жизни - статьи, практики, тренинги и 

семинары для саморазвития. Психологические консультации. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://psyjournals.ru/mpj/
http://psystudy.ru/
http://www.psylive.ru/

