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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компоненту 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

5 кредитів /150 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), практичні (24 год.), 

лабораторні (12 год.), самостійна робота (90 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), практичні (4 год.),  

лабораторні (4 год.), самостійна робота (134 год.) 

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?  Вітчизняні та зарубіжні теорії, концепції щодо 

закономірностей психічного розвитку на різних вікових 

етапах онтогенезу, методи діагностики психіки та особистості 

відповідно віку, сутність вікових криз особистості та шляхи їх 

подолання.  

Чому це треба вивчати?  Оволодіння системою теоретичних знань про основні 

закономірності та динаміку психічного розвитку індивіда у 

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


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?  
 Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань.  

 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних досліджень і аналізу 

літературних джерел.  

 Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

 Використовувати  знання про роль провідної діяльності 

для пояснення  психологічних особливостей новоутворення 

дитячого, молодшого шкільного (зрілого дитинства), 

підліткового, юнацького віку та дорослої людини. 

soft skils: 

- комунікативні навички 

- емоційний інтелект 

- стресостійкість 

- позитивне мислення 

- вміння керувати емоціями 

- вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі 

- володіти емпатією. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку психічних явищ.  

 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків.  

 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 

різних джерел.  

 Здатність діагностувати зміст та психологічні особливості 

розвитку психічних процесів станів, особистісних 

властивостей на різних етапах онтогенезу. 

Зміст дисципліни Предмет, завдання та методи вікової психології. 

Закономірності психічного розвитку. Виникнення і розвиток 

вікової психології. Початок людського життя. Особливості 

психічного розвитку в період раннього дитинства. Психічний 

та особистісний розвиток дитини в дошкільного періоду. 

Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства. 

Психічний та особистісний розвиток підлітків. Психологія 

ранньої та пізньої юності. Психологія ранньої дорослості (21–

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

Психологія пізньої дорослості (понад 60 років).  



 

 

    Розробник                                                                                      Данилевич Л.А.       

 

 

Обов’язкові завдання Виконання завдань практичних занять; виконання поточного, 

модульного та підсумкового тестування; захист  

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, соціальна психологія, диференційна 

психологія.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Вікова психологія Кол. авт. О.П. Сергєєнкова, О.А. 

Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасека. К.: Центр учбової 

літератури, 2012 375 с. 

2. Савчин М.І.  Вікова психологія: Навчальний посібник. К.: 
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Навчальний посібник. К.: Академвидав, 2005. 360 с. 

(Альма-матер) Електронний ресурс 
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4. Павелків Р.В. Вікова психологія.  К.: Кондор, 2011.  468 с. 

468 с.  

5. Вікова психологія: Навч.посіб. / О.П. Сергеєнкова, О.А. 

Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасека та ін.  К: Центр 

учбової літератури, 2012. 375 с.  

6. Демчук О.А. Вікова психологія. Умань: Видавець 

Сочінський, 2010. 215 с. 

7. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Тернопіль: 

Навчальна книга: Богдан, 2009. 110 с. 

8. Подоляк Л.Г. Вікова та педагогічна психологія. К.: Центр 

учбової літератури, 2006. 112 с. 

9.  Данилевич Л.А. Психологічні аспекти розвитку 

соціально-психологічної компетентності студентів-

психологів. Науковий вісник Херсонського державного 

університету : зб-к наук. праць. Психологічні науки.  

Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017.  Вип. 2.  Том 

1. С. 89 – 93. 

10. Данилевич Л.А., Про залежність системи мотивів учіння 

майбутніх психологів від активних форм психолого-

педагогічного впливу викладача». Вісник Національного 

університету оборони України : зб-к наук. праць. К.: 

НУОУ, 2018. Вип. 1(49). С.26-32. 

Поточний контроль Виконання практичних  завдань, тестовий контроль,  

виконання завдань самостійної роботи,  ІНДЗ 

Підсумковий контроль Екзамен 

 


