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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Психологія розвитку людини» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня за спеціальністю 053 Психологія. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вікова динаміка, закономірності і 

рушійні сили розвитку психічних процесів і властивостей особистості людини на різних 

етапах її життєвого шляху. 

Міждисциплінарні зв’язки: Зв’язок психології розвитку людини з загальною, 

експериментальною, диференційною, порівняльною, педагогічною, медичною, соціальною 

психологією. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Особливості, закономірності, динаміка психічного розвитку дитини. 

2.Становлення психічних, особистісних характеристик на різних періодах розвитку. 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів з віковою мінливістю 

психіки людини. Це допоможе їм глибше зрозуміти особливості формування Я-концепції 

людини, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, з’ясувати питання, пов’язані зі 

становленням комунікативної діяльності людини тощо. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія розвитку людини» є 

оволодіти такими базовими поняттями як вікова мінливість, онтогенез, сенситивні періоди, 

нормативні вікові кризи, психологічне новоутворення вікового періоду, а також основними 

віковими особливостями людини. 

1.3. За результатами вивчення  дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

загальні: здатність до пошуку, обробки й використання психологічної інформації, її 

інтерпретації й використання з професійною метою; здатність аналізувати психологічні 

проблеми, які виникають на різних етапах розвитку людини, з урахуванням їх витоків в 

онтогенезі; готовність враховувати в навчально-виховному процесі сензитивні періоди 

розвитку; здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології,  здатність 

забезпечувати прямий та зворотній зв'язок зі здобувачами; здатність до представлення 

складної інформації у стислій формі, готовність створювати умови, що сприятимуть 

конструктивному психічному розвитку людини. 

 



Спеціальні: готовність проводити вивчення теоретико-методологічних основ психології 

розвитку; готовність до аналізу особливостей психічного розвитку людини від народження до 

старості; готовність до використання методів психології розвитку в дослідній та практичній 

діяльності; здатність до адекватного застосування психологічних методів та методик 

дослідження, враховуючи вік досліджуваного; здатність проводити психодіагностичну та 

психокорекційну роботу з орієнтуванням на вікові норми розвитку, обробляти та аналізувати 

результати діагностики. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 години / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

1 семестр. 

Змістовний модуль 1. Загальні питання вікової психології та особливості, 

закономірності, динаміка психічного розвитку дитини. 

Тема 1.  Вікова психологія як практична галузь знань. 

Тема 2. Онтогенез психіки людини: основні поняття. 

Тема 3. Роль навчання, діяльності та спілкування в психічному розвитку дитини. 

Тема 4. Вікова періодизація психічного розвитку в дитинстві. 

Тема 5. Стадіальність психічного розвитку. 

Тема 6. Психічний розвиток дитини у віці немовляти. 

Тема 7. Психічний розвиток дитини раннього віку. 

Тема 8. Психічний розвиток у дошкільному віці. 

Тема 9. Психологічна готовність до шкільного навчання. 

Тема 10. Психологічний розвиток молодшого школяра і становлення його особистості. 

Тема 11. Психічний розвиток і становлення особистості у підлітковому віці. 

Змістовний модуль 2. Розвиток зрілої особистості. Становлення психічних, 

особистісних характеристик на різних періодах розвитку.  

Тема 12. Психологічний розвиток і становлення особистості у юнацькому віці. 

Тема 13. Розвиток особистості у період молодості. 

Тема 14. Розвиток особистості у період зрілості. 

Тема 15. Психологічна характеристика пізньої зрілості. 
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29. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Работы авторов периода 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання -іспит у 1 семестрі. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання. 
рецензування статей, підготовка публікацій, підсумковий контроль. 

 

 

 

 

 


