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 Психологія особистісного зростання і розвитку дозволить ознайомитися з

базовими законами психічного розвитку в онтогенезі; теоретичними позиціями у

визначенні механізмів психічного розвитку особистості. Врахування вікових

особливостей людини надасть можливість якісно організовувати і проводити

психологічні дослідження, психологічне консультування, профілактику, корекцію з

питань розвитку; проектувати і реалізовувати розвивальні програми для осіб різного

віку.

 Предмет курсу – вивчення особливостей психічного розвитку людини в онтогенезі.



Мета курсу – надати уявлення про місце та роль психології особистісного

зростання і розвитку в психологічній науці та в практичній діяльності психолога;

сформувати систему понять про закономірності психології розвитку і специфіку

психічного розвитку особистості на кожному віковому етапі.

Основні компетенції, які будуть сформовані у здобувачів:

ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ФК-3. Обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної 

діяльності.

ФК-4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно

від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

ФК-5. Організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 

психології.

Очікувані результати:

ПРН 2. Знання методології та теоретичних проблем психології, методологічних основ наукового дослідження та професійної

практики.

ПРН 7. Будувати програми наукового-психологічного дослідження, алгоритмізувати психологічну діагностику та психологічну

допомогу.

ПРН 8. Аналізувати, узагальнювати й комплексно поєднувати психологічні теорії, експериментальні дослідження, досягнення

сучасної психологічної практики.

ПРН 9. Інтерпретувати феномени, механізми і закономірності з предметної області, психологічної практики та освітнього

процесу.

ПРН 12. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.

ПРН 14. Розкривати сутність психологічних явищ, аналізувати шляхи вирішення проблем в умовах суперечливих вимог

дослідницько-професійної діяльності.

ПРН 15. Забезпечувати психологічну допомогу, психологічний супровід засобами різних видів психологічної практики.

ПРН 27. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування, тощо), провадити їх в

індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни: 

 1. Категорія розвитку в психології

 2. Концепції психічного розвитку в психології

 3. Періодизація розвитку особистості

 4. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу

 5. Психологія молодшого школяра

 6. Загальна характеристика психічного і особистісного розвитку підлітка

 7. Психологія ранньої і зрілої юності

 8. Психологічна характеристика дорослості

 9. Старість як етап онтогенезу


