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Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: дотримуватися 

вимог законодавства, Статуту Університету; відвідувати усі види 

навчальних занять; вчасно інформувати деканат про неможливість 

відвідувати навчальні заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки 

тощо через поважні причини; подати підтверджувальні документи, що 

засвідчують поважну причину, яка унеможливила відвідування 

навчальних занять, складання (перескладання) екзаменів, заліків тощо; 

ліквідовувати академічну заборгованість у встановлені терміни. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Під час виконання 

індивідуальних завдань творчого характеру здобувачі вищої освіти 

досліджують та аналізують інноваційні процеси в галузі освіти, креативно 

підходять до пошуку джерел та формують схеми вирішення проблем у 

сфері вікової психології. 

Що будемо вивчати?  Навчальна дисципліна «Вікова психологія» знайомить студентів із  

сутністю теоретичних вітчизняних та зарубіжних теорій, концепцій щодо 

закономірностей психічного розвитку на різних вікових етапах 

онтогенезу, методами діагностики психіки та особистості відповідно віку, 

сутністю вікових криз особистості та шляхи їх подолання; навичками 

психологічного аналізу індивідуально-психологічних відмінностей у 

розвитку особистості на кожному віковому етапі, діагностикою психічних 

процесів та різних сфер особистості (самосвідомість, мотивація тощо) із 

врахуванням вікових особливостей,  аналізом кризових вікових періодів  

розвитку та їх психологічним змістом, засвоєнням основних методів 

здійснення психологічного аналізу конфліктних ситуацій, пов’язаних з 

кризовими періодами розвитку особистості, оволодінням технологією 

підвищення  рівня психологічної культури, оволодінням навичками 

постановки і вирішення дослідницьких завдань в галузі вікової 

психології.. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5533


 

Чому це треба вивчати?  Метою вивчення дисципліни “Вікова психологія” є  оволодіння 

студентами системою теоретичних знань про основні закономірності та 

динаміку психічного розвитку індивіда у різні вікові періоди  онтогенезу, 

розуміння особливостей розвитку психіки та особистості на кожному 

віковому етапі, змістових характеристик психологічного віку, 

ознайомлення із сутністю вітчизняних та зарубіжних теорій, концепцій 

психічного розвитку. 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

ПРН 10. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

соціальна допомога.  

ПРН 11. Встановлювати та підтримувати взаємини з клієнтами на 

підґрунті взаємної довіри та відповідно до етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи, надавати їм психологічну підтримку й наснажувати 

клієнтів. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ФК 4. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи і громади.  

ФК 10. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального 

захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, 

хто перебуває у складних життєвих обставинах.  

Зміст дисципліни Тема 1.  Предмет, завдання та методи вікової психології. 

Тема 2.  Закономірності психічного розвитку. 

Тема 3.  Виникнення і розвиток вікової психології. 

Тема 4.  Особливості психічного розвитку в період раннього дитинства. 

Тема 5.  Психічний та особистісний розвиток дитини в дошкільного 

періоду. 

Тема 6.  Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства). 

Тема 7.  Психічний та особистісний розвиток підлітків. 

Тема 8.  Психологія ранньої та пізньої юності. 

Тема 9.  Психологія ранньої дорослості (21–40 років). 

Тема 10. Психологія середньої дорослості (40–60 років) 

Тема 11. Психологія пізньої дорослості (понад 60 років) 

 

Обов’язкові завдання 1. Повідомлення з найновішої психологічної літератури відповідно 

до теми ( перелік тем повідомлень додається), виступ на занятті до 5 хв. 

2. Проведення дослідження та аналіз результатів до тем: 

Діагностика психологічної готовності дітей до школи; Дослідження 

психічних процесів, якостей особистості дітей, підлітків, юнаків.  

3. Складання проблемних психолого-педагогічних ситуацій для 

різних вікових періодів, які передбачають у їх розв’язанні знання 

психологічних особливостей розвитку психіки та особистості в різних 

вікових періодах з проблем вікової психології.  
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Поточний контроль Виконання практичних  завдань, тестовий контроль,  виконання завдань 

самостійної роботи,  ІНДЗ, презентацій. 
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Підсумковий контроль екзамен 
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