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1 ПЕРЕДМОВА 

 

1.1 Предмет, наукові основи та цілі навчальної дис-

ципліни 

Курс входить до блоку обов’язкових загальноосвітніх 

дисциплін, що викладаються для студентів, що навчаються за 

спеціальністю „Психологія” факультету інформатики та 

управління НТУ “ХПІ”. 

Вікова психологія дає майбутньому фахівцеві-

психологу уявлення про розвиток психіки людини, періоди-

зацію психічної діяльності людини. 

Майбутній фахівець-психолог повинен знати вікову 

психологію для майбутнього навчання та розуміння інших 

курсів психології. 

 

1.2 Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної ха-

рактеристики МОНУ, у результаті вивчення курсу « Ві-

кова психологія» студенти повинні знати: 

 Що таке вікова психологія, її предмет, задачі та методи; 

 Про виникнення та розвиток психіки; 

Окрім того, студенти повинен уміти: 

 Дати оцінку умовам виникнення свідомості; 

 Розділяти процес становлення психічної діяльності людини 

на етапи ; 

 Поділяти всі дослідження, що стосуються вивчення психіки 

людини, на окремі теорії; 

 читати й аналізувати літературу з вікової психології, уміти 

написати реферат. 

 

1.3 Організаційно-методичні вказівки 
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Дисципліна “Вікова психологія” вивчається шляхом ро-

зкриття сутності навчальних тем курсу на лекціях та закріп-

лення теоретичного матеріалу на практичних заняттях. 

Теоретична частина курсу включає уявлення про зага-

льну природу психічного, формує систему знань і мінімальну 

сукупність вмінь та навичок щодо розуміння походження і 

розвитку людини протягом усього життя. 

Практична частина курсу розрахована на закріплення 

теоретичних положень дисципліни та набуття й 

відпрацювання умінь і навичок, що були отримані студента-

ми на теоретичних заняттях. 

Методичним забезпеченням дисципліни є навчальна 

програма, підручники та роботи видатних психологів. 

При розгляданні теоретичних питань у процесі занять 

використовуються технічні засоби навчання: класна дошка, 

комп’ютер, що дає можливість наочного та дійового навчання 

та набуття практичних навичок. 

 

1.4 Система контролю якості навчання студентів 

 

Система контролю якості навчання студентів включає 

проведення поточного та підсумкового контролю. Поточний 

контроль якості навчання проводиться на всіх видах навчаль-

них занять. Практична робота студентів оцінюється особисто, 

по кожній темі окремо. 

 

1.5 Організація самостійної роботи студентів 

 

- Самостійне вивчення за підручником або іншими джере-

лами тем і розділів, визначених викладачем. 

- Попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття 

з метою введення студентів у коло питань, що їх доведеться 

вивчати. 

- Підготування відповідей за підручником та іншими дже-

релами на поставлені напередодні викладачем запитання. 
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При цьому важливим є відокремлення головної думки і ла-

конічне її обґрунтування. 

- Читання тексту підручника або навчального посібника з 

метою закріплення здобутих знань. Такий вид самостійної 

роботи потребує аналізу, синтезу, порівняння, групування та 

диференціації явищ, факторів, закономірностей. 

- Конспектування самостійно прочитаного: виписки, цита-

ти, складання плану, тез, анотування. 

- Підготування доповідей, рефератів, повідомлень, рецен-

зій. 

- Самоконтроль студента, що має наміром відтворення і ви-

користання самостійно вивченої інформації та її співвідно-

шення з джерелом. 

-  

- Участь студентів у проведення наукових досліджень за 

тематикою кафедри. 

1.6 Курс “Вікова психологія” розраховано на 159 навча-

льних годин, з них 64 аудиторних занять, 95 – самостійна ро-

бота студента. 32 – лекції, 32 – практичні заняття. 

 

 

2 Зміст НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Тема 1. Предмет, задачі і особливості вікової 

психології як науки 
Предмет та завдання вікової психології. Фактори, що обумов-

люють розвиток вікової психології як науки. Біогенетичний, 

соціогенетичний та комплексний підходи у віковій психоло-

гії. Поняття «онтогенез». Методи дослідження у віковій пси-

хології. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 5-42, 

№17 стр. 15-26 
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2.2 Тема 2. Категорії «розвиток», «протиріччя» у 

віковій психології 

Джерела, рушійні сили та умови психічного роз-

витку. Категорія розвитку. Поняття про кількісний та якісний 

розвиток у віковій психології. Протиріччя як джерело та ру-

шійна сили розвитку. Закономірності психічного розвитку. 

Фактори психічного розвитку: біологічна природа, соціальна 

сутність, єдність свідомості та діяльності, вплив навчання та 

виховання. Преформований та непреформований тип психіч-

ного розвитку (за Л.С. Виготським). 

Інформаційно-методичне забезпечення: №12 стр. 25-35, 

№8 стр. 58-76 

 

2.3 Тема 3. Поняття віку в психології 
Поняття віку у психології. Особливості вікового розвит-

ку: конкретно-історичні умови, спадковість, характер вихо-

вання. Соціально-історична природа дитинства. Сутність по-

няття «криза», «психічне новоутворення», «сенситивний пе-

ріод» у віковій періодизації. Соціальна ситуація розвитку та 

провідна діяльність (за О.Н. Леонтьєвим та Д.Б. Ельконіну). 

Інформаційно-методичне забезпечення: №11 стр. 35-65, 

№5 стр. 56-87 

 

2.4 Тема 4. Теорії психічного розвитку. 
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Теорії психічного розвитку. Спірні питання: природа чи 

виховання, безперервність та стрибкуватість, організм чи 

механізм. Генетична епістемологія: стадії когнітивного роз-

витку по Ж. Піаже, А. Валлону. Культурно-історична 

концепція розвитку Л.С. Виготського. Стадії морального роз-

витку за К. Колбергом. Психоаналітична традиція: стадії пси-

хосексуального розвитку за З. Фрейдом, епігенетична теорія 

розвитку за Е. Еріксоном. Вікові періоди розвитку та 

провідна діяльність за Д.Б. Ельконіним. Теорія онтогенетич-

ного розвитку свідомості та самосвідомості Л.І. Божович. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 330-

397, № 5 стр. 159-211 

 

 2.5 Тема 5. Період дитинства (2 місяці – 1 рік). 

Період дитинства (2 місяці – 1 рік). Фізичний та мо-

торний розвиток. Сенсорний та перцептивний розвиток. 

Когнітивний розвиток: гра з предметами, пам'ять, процеси 

інтеграції, розвиток мозку та досвід. Мовленнєвий розви-

ток у дитинстві: до словесний період, перші слова та ре-

чення. Умови раннього когнітивного та мовленнєвого роз-

витку. Психосоціальний розвиток у дитинстві. Комплекс 

пожвавлення. Типічні емоційні реакції дитини: встанов-

лення інтерактивного зв’язку, острах незнайомих людей, 

тривога відалення, реакції на фактичне розлучення з 

близькими. Розвиток почуття Я у дитини. Роль батьків у 

розвитку дитини. Криза 1-го року життя. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №4 стр. 29-45, , № 

9 стр. 36-89, №13 стр. 38-49 

 

 2.6 Тема 6. Раннє дитинство – від 1 року до 3. 

Раннє дитинство – від 1 року до 3. анатомо-

фізіологічні особливості та фізичні особливості розвитку у 

ранньому дитинстві: розміри та пропорції тіла, розвиток 
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головного мозку, моторних навиків. Когнітивний та 

мовленнєвий розвиток. Феномен автономної мови. Егоцен-

тризм дитячого мислення (за Ж. Піаже). Розвиток предмет-

но-знаряддійної діяльності. Гра, види ігри у ранньому 

дитинстві та їх роль у когнітивному розвитку. 

психосоціальний розвиток у ранньому дитинстві: криза 3-х 

років. Конфлікти розвитку. Розширення репертуару 

соціальних навиків. Я-концепція. Гендерні схеми 

поведінки. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №4 стр. 46-68, 

№13 стр. 50-57, № 18 стр. 251-369 

 

2.7 Тема 7. Дошкільне дитинство – від 3 до 7 років 

Дошкільне дитинство – від 3 до 7 років. Фізичний та мотор-

ний розвиток: фізичний зріст, морфо-функціональні зміни, 

внутрішні зміни, розвиток моторних навиків, створення умов 

для фізичного розвитку. Когнітивний розвиток. Психологічна 

готовність дитини до навчанню у школі. Психосоціальний ро-

звиток. Я_концепція, соціальне пізнання, відносини з дорос-

лими та однолітками, моральні судження. Соціальна компе-

тентність: функції гри та дружби. Емоційна сфера дошкіль-

ників. Криза 7-ми років. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 489-498, 

№3 стр. 55-68 

 

2.8 Тема 8. Молодший шкільний вік – від 7 до 10 

років 

Молодший шкільний вік – від 7 до 10 років. Фізичний та 

моральний розвиток: фізичний зріст, морфо-функціональні 

зміни, внутрішні зміни, розвиток моторних навиків, створен-

ня умов для фізичного розвитку. Когнітивний розвиток. Зміна 

соціального статусу і Я-концепції молодшого школяра: нові 

вимоги та очікування, успіхи у школі. Взаємовідносини з ба-

тьками. Відносини з дорослими та однолітками, моральні су-
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дження. Навчання як провідний вид діяльності. Методики ді-

агностування шкільної тривоги. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 498-

524, №7 стр. 50-57 

 

2.9 Тема 9. Підлітковий період – від 11 до 14 років 

Підлітковий період – від 11 до 14 років. . Фізичний та 

моральний розвиток: фізичний зріст, морфо-функціональні 

зміни, внутрішні зміни, розвиток моторних навиків, створен-

ня умов для фізичного розвитку. Поняття «пубертат» та криза 

пубертатного віку. Полова ідентичність та сексуальна поведі-

нка. Когнітивні зміни у підлітковому віці. Психосоціальний 

розвиток: типові підліткові реакції. Однолітки, друзі та соціа-

льне середовище. Цінності, ідеали та альтернативи образу 

життя. Провідний тип діяльності – інтимно-особистісне спіл-

кування. Зміна відношення до навчання. Роль дорослих у фо-

рмуванні особистості підлітка. Методики вивчення підлітко-

вих акцентуацій характеру, тривоги та мотиваційної сфери. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 537-

570, №14 стр. 211-256 

 

2.10 Тема 10. Ранній юнацький вік – від 15 до 17 ро-

ків 

Ранній юнацький вік – від 15 до 17 років. Фізичний та мора-

льний розвиток: фізичний зріст, морфо-функціональні зміни, 

внутрішні зміни. Розвиток сексуальний установок. Когнітивні 

зміни у отроцтві. Психосоціальний розвиток: подолання меж 

між батьками та старшокласниками. Професійне самовизна-

чення у ранньому юнацькому віку. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №10 стр. 

124-220, №14 стр. 345-411 

 

 

2.11 Тема 11. Рання дорослість – від 20 до 40 років 
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Рання дорослість – від 20 до 40 років. Завдання розвитку 

у ранній дорослості. фізичний та когнітивний розвиток: фізи-

чна сила та витривалість: вікові години у контексті соціаль-

них норм, вміння долати кризові життєві ситуації. Фізичний 

розвиток: фізична сила, витривалість, фізична форма та здо-

ров’я. Психосоціальний розвиток: особистість, сім’я, робота. 

Сімейний цикл. Професійний цикл. Професійне становлення: 

криза ревізії та корекції професійного вибору, криза профе-

сійних експектацій, криза професійного росту. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 498-

524, №7 стр. 50-57 

 

2.12 Тема 12. Середня дорослість – від 40 до 60 років 

Середня дорослість – від 40 до 60 років. Фізичний роз-

виток у середній дорослості: криза «середини життя». Когні-

тивний розвиток: текучий та кристалізований інтелект, когні-

тивні навики та середовище, зміна функцій інтелекту. Психо-

соціальний розвток у середній дорослості: сім’я, друзі, відно-

сини з дітьми, дорослішають, з батьками, що старіють, вихо-

вання внуків. Професійна діяльність: переоцінка професійної 

кар’єри у середині життя. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 584-

612, №2 стр. 40-46 

 

2.13 Тема 13. Пізня дорослість – від 60 і далі 

Пізня дорослість – від 60 і далі. Поняття «геронто-

психології». Старість як соціальна та психологічна проблема. 

Морфо-функціональні зміни у старості. Причини старіння: 

зміна статусу, типи особистості, стилі поведінки, завдання 

розвитку у пізній дорослості. Професійна діяльність: криза 

виходу на пенсію. Сімейні та особистісні відносини. Соціаль-

на політика та літні люди. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №1 стр. 677-

699, №6 стр. 254-296 
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2.14. Тема 14. Смерть та умирання. 

Смерть та умирання. Смерть як фінальна стадія 

людського розвитку. Думки про смерть та острах смерті. 

Стадії пристосування до умирання. Горе та пристосу-

вання до тяжкої втрати. Завершення повного життєвого 

циклу. 

Інформаційно-методичне забезпечення: №5 стр. 498-

524 
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2.15 Тематичний план 

 

№ Теми занять 

У
сь

о
го

 

го
д

и
н

 

Види занять 

Л Пр Ко

нс

уль

та-

ції 

Мо-

дуль-

ний-

контр

. 

Іс-

пи

т 

1 Предмет, задачі і 

особливості 

вікової 

психології як 

науки 

11 2 2    

2 Категорії «роз-

виток», «проти-

річчя» у віковій 

психології 

12 2 2    

3 Поняття віку в 

психології 

11 2 2    

4 Теорії психічно-

го розвитку 

12 2 2    

5 Період дитинст-

ва (2 місяці – 1 

рік).. 

11 2 2    

6 Раннє дитинст-

во – від 1 року до 

3 

12 2 2    

7 Дошкільне ди-

тинство – від 3 

до 7 років 

11 2 2    

8 Молодший шкі-

льний вік – від 7 

до 10 років.  

12 2 2    
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9 Підлітковий 

період – від 11 

до 14 років 

11 2 2    

10 Ранній юнацький 

вік – від 15 до 17 

років 

12 2 2    

11 Рання 

дорослість – від 

20 до 40 років 

11 3 3    

12 Середня 

дорослість – від 

40 до 60 років 

12 3 3    

13 Пізня 

дорослість – від 

60 і далі 

12 3 3    

14 Смерть та уми-

рання 

12 3 3    

 Разом 162 32 32  К/р іс-

пи

т 
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3 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПРАКТИЧНИХ РО-

БІТ 

 

№ Назва роботи Кіль-

кість 

годин 

1 Життя як сукупна діяльність 3 

2 Спілкування як вид діяльності 4 

3 Мотив, мотиваційна сфера та життєвий задум 3 

4 Життєвий мир та центральний життєвий принцип 4 

5 Критерії періодизації вікового розвитку 3 

6 Гра та її роль у психічному розвитку дитини 4 

7 До питання о многомовленності у дитячому віці 3 

8 Девіантна поведінка підлітка 4 

9 Основні лінії онтогенезу у молодості 4 

 

4. Перелік рекомендованих тем самостійної робо-

ти 
№п/п Назва роботи Кількість 

годин 

1 Основні поняття вікової психології 4 

2 Основні підходи до розвитку психіки 

дитини 
4 

3 Перспективи розвитку вікової 

психології 
4 

4 Соціальна ситуація розвитку дитини 

раннього віку 
4 

5 Емоційний розвиток у ранньому ди-

тинстві 
4 

6 Ігрова діяльність у дошкільному віку 4 

7 Соціальна ситуація розвитку дитини в 

підлітковому віці 
4 
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8 Вибір життєвого шляху у юнацькому 

віці 
4 

9 Основні новоутворення та ведучий вид 

діяльності у юнацькому віці 
4 

10 Проектування досліджень у віковій 

психології.  
4 

11 Методи психологічного обстеження 

дитини дошкільного й молодшого 

шкільного віку.  

4 

12 Теорія й практика вікового-

психологічного консультування.  

4 

13 Особливості психічного розвитку в пі-

длітковому віці.  

4 

14 Психічний розвиток людини в дозрілих 

літах.  

4 

15 Роль спілкування в психічному розвит-

ку.  

4 

16 Дитячо-батківська взаємодія в період 

пре- і перінатального розвитку.  

4 

17 Діагностика й корекція пізнавального 

розвитку в дитячому й підлітковому 

віці.  

4 

18 Психологія сімейних відносин і розви-

ток особистості.  

4 

19 Діагностика й корекція дитячо-

батківських відносин.  

4 

20 Діагностика й корекція особистісного 

розвитку дітей і підлітків.  

4 

21 Психологічні проблеми підліткового 

віку.  

6 

22 Діагностика й корекція психологічної 

готовності до школи.  

6 

23 Актуальні проблеми практичної пси-

хології розвитку.  

6 
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24 Разом 95 

 

 

 

 

 

5 ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Рекомендована література 
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие 

для студентов вузов. – М., 2000. – 621 с.  

2. Кутішенко, В. П.     Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій) [Текст] : навч. посібник / В. П. Кутішенко. - 2-ге 

вид. - К. : Центр учбової літ., 2010. - 128 с. 

3. Павелків, Р. В.     Вікова психологія [Текст] : підручник / 

Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 470 с 

4. Дуткевич, Т. В.     Дитяча психологія [Текст] : навч. 

посібник / Т. В. Дуткевич. - К. : Центр учбової літ., 2012. - 

424 с. 

5. Савчин, Мирослав Васильо-

вич.     Вікова психологія [Текст] : навч. посібник / М. В. 

Савчин, Л. П. Василенко. - 2-ге вид., доп. - Київ : Академ-

видав, 2011. - 384 с. 

6. Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебное посо-

бие. – Екатеринбург, 1998. – 365 с.  

7. Бадмаев Б.Ц. Психология: как ее изучить и усвоить: Уче-

бно-методическое пособие для студентов вузов. – М., 

1997. – 256 с.  

8. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.,1967. – 196 

с.  

9. Возрастная психология: от молодости до старости: Учеб-

ное пособие для студентов и преподавателей учеб. завед. / 

М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горелова, Л.М. Орло-

ва. – М., 1999. – 269 с.  

http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9F%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2%2C%20%D0%A0%2E%20%D0%92%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%92%2E
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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10. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: 

Учебно-методическое пособие для студентов 

сред.пед.учеб. завед. / Сост. И.В.Дубровина, 

А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М.,1999. – 320 с.  

11. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.,1991.  

12. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т., Т.2. – М., 

1996. – 376 с., ил.  

13. Детская практическая психология / Под ред. профессора 

Т.Д. Марцинковской. – М., 2000. – 255 с.  

14. Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. Для учителя. – 

М.,1989. – 255с.,ил.  

15. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. 

учеб. заведений. В 2 кн. Кн.2 . Психология образования. – 

М., 1994. – 496 с.  

16. Крайг Г. Психология развития. – СПб., 2000. – 992 с.,ил.  

17. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов: Учеб. 

пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений, обуч. 

По специальности «Педагогика и психология». – М., 2000. 

– 180 с.  

18. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возрас-

та. – СПб., 2000. – 624 с.,ил.  

19. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Про-

блемы становления личности. – М.,1994. – 320 с.,ил.  

20. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании. – М. 1995.  

21. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психоло-

гия. – Л.,1990. – 252 с.  

22. Флэйк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Мир входяще-

му: Развитие ребенка и его отношений с окружающими. – 

М.,1992. – 511 с., ил.  
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ДОДАТОК 1 

 

Контрольні питання ДО ІСПИТУ 

1. Предмет та завдання вікової психології.  

2. Фактори, що обумовлюють розвиток вікової психоло-

гії як науки.  

3. Біогенетичний, соціогенетичний та комплексний під-

ходи у віковій психології.  

4. Поняття «онтогенез».  

5. Методи дослідження у віковій психології. 

6. Джерела, рушійні сили та умови психічного розвитку.  

7. Категорія розвитку.  

8. Поняття про кількісний та якісний розвиток у віковій 

психології.  

9. Протиріччя як джерело та рушійна сили розвитку.  

10. Закономірності психічного розвитку.  

11. Поняття віку у психології.  

12. Особливості вікового розвитку: конкретно-історичні 

умови, спадковість, характер виховання.  

13. Соціально-історична природа дитинства.  

14. Сутність поняття «криза», «психічне новоутворення», 

«сенситивний період» у віковій періодизації.  

15. Генетична епістемологія: стадії когнітивного розвитку 

по Ж. Піаже, А. Валлону.  

16. Культурно-історична концепція розвитку 

Л.С. Виготського.  

17. Стадії морального розвитку за К. Колбергом.  

18. Психоаналітична традиція: стадії психосексуального 

розвитку за З. Фрейдом 

19. Фізичний та моторний розвиток.  

20. Сенсорний та перцептивний розвиток.  

21. Когнітивний розвиток: гра з предметами, пам'ять, про-

цеси інтеграції, розвиток мозку та досвід.  
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22. Мовленнєвий розвиток у дитинстві: до словесний 

період, перші слова та речення. Умови раннього 

когнітивного та мовленнєвого розвитку.  

23. Психосоціальний розвиток у дитинстві. Комплекс по-

жвавлення.  

24. Типічні емоційні реакції дитини: встановлення 

інтерактивного зв’язку, острах незнайомих людей, 

тривога відалення, реакції на фактичне розлучення з 

близькими.  

25. Анатомо-фізіологічні особливості та фізичні 

особливості розвитку у ранньому дитинстві: розміри 

та пропорції тіла, розвиток головного мозку, моторних 

навиків.  

26. Когнітивний та мовленнєвий розвиток.  

27. Феномен автономної мови.  

28. Егоцентризм дитячого мислення (за Ж. Піаже).  

29. криза 3-х років. Конфлікти розвитку.  

30. Фізичний та моторний розвиток: фізичний зріст, мор-

фо-функціональні зміни, внутрішні зміни, розвиток 

моторних навиків, створення умов для фізичного роз-

витку.  

31. Когнітивний розвиток.  

32. Психологічна готовність дитини до навчанню у школі.  

33. Психосоціальний розвиток. Я_концепція, соціальне пі-

знання, відносини з дорослими та однолітками, мора-

льні судження.  

34. Криза 7-ми років. 

35. Фізичний та моральний розвиток: фізичний зріст, 

морфо-функціональні зміни, внутрішні зміни, розви-

ток моторних навиків, створення умов для фізичного 

розвитку.  

36. Когнітивний розвиток.  

37. Зміна соціального статусу і Я-концепції молодшого 

школяра: нові вимоги та очікування, успіхи у школі.  
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38. Взаємовідносини з батьками. Відносини з дорослими 

та однолітками, моральні судження.  

39. Навчання як провідний вид діяльності. Методики діаг-

ностування шкільної тривоги. 

40. Фізичний та моральний розвиток: фізичний зріст, 

морфо-функціональні зміни, внутрішні зміни, розви-

ток моторних навиків, створення умов для фізичного 

розвитку.  

41. Поняття «пубертат» та криза пубертатного віку. 

42. Полова ідентичність та сексуальна поведінка.  

43. Когнітивні зміни у підлітковому віці.  

44. Психосоціальний розвиток: типові підліткові реакції.  

45. Однолітки, друзі та соціальне середовище. Цінності, 

ідеали та альтернативи образу життя.  

46. Провідний тип діяльності – інтимно-особистісне спіл-

кування.  

47. Фізичний та моральний розвиток: фізичний зріст, 

морфо-функціональні зміни, внутрішні зміни. 

48. Розвиток сексуальний установок.  

49. Когнітивні зміни у отроцтві.  

50. Психосоціальний розвиток: подолання меж між бать-

ками та старшокласниками.  

51. Професійне самовизначення у ранньому юнацькому 

віку. 

52. Завдання розвитку у ранній дорослості.  

53. фізичний та когнітивний розвиток: фізична сила та ви-

тривалість: вікові години у контексті соціальних норм, 

вміння долати кризові життєві ситуації.  

54. Фізичний розвиток: фізична сила, витривалість, фізич-

на форма та здоров’я.  

55. Психосоціальний розвиток: особистість, сім’я, робота.  

56. Сімейний цикл.  

57. Професійний цикл.  

58. Фізичний розвиток у середній дорослості: криза «се-

редини життя».  
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59. Когнітивний розвиток: текучий та кристалізований ін-

телект, когнітивні навики та середовище, зміна функ-

цій інтелекту. 

60. Психосоціальний розвиток у середній дорослості: 

сім’я, друзі, відносини з дітьми, дорослішають, з бать-

ками, що старіють, виховання внуків.  

61. Професійна діяльність: переоцінка професійної 

кар’єри у середині життя. 

62. Поняття «геронтопсихології».  

63. Старість як соціальна та психологічна проблема.  

64. Морфо-функціональні зміни у старості.  

65. Причини старіння: зміна статусу, типи особистості, 

стилі поведінки, завдання розвитку у пізній дорослос-

ті.  

66. Професійна діяльність: криза виходу на пенсію. 

67. Сімейні та особистісні відносини.  

68. Смерть як фінальна стадія людського розвитку.  

69. Думки про смерть та острах смерті.  

70. Стадії пристосування до умирання.  

71. Горе та пристосування до тяжкої втрати.  

72. Завершення повного життєвого циклу. 
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Навчальне видання 

 

ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна 

БОГДАН Жанна Борисівна 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» 

 
 

для бакалаврів очної та заочної форми навчання напряму 

підготовки 6.030102 Психологія за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 


