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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до
підготовки  майбутніх  фахівців,  основним  критерієм  якої  виступає  рівень
компетентності у галузі академічної та прикладної психології з глибоким знанням
проблем сучасної психології та навичками організації психологічної практики та
науково-дослідницької роботи. 

Головним  завданням  вступного  фахового  випробування  для  вступників
спеціальності  «Психологія»  на  освітньо-науковий  рівень  «доктор  філософії»  є
перевірка  рівня  підготовки  фахівців   Галузевому  стандарту  вищої  освіти  за
спеціальністю 053 «Психологія». 

Програма  фахового  випробування  покликана  перевірити  рівень  фахової
компетентності майбутнього психолога, що відповідає його освітньо-професійній
програмі.  Вона  сприяє  виявленню  рівня  спеціальної  підготовки  фахівця  ОС
«магістр»,  ОС «бакалавр» та готовність до продовження навчання на здобуття
третього  освітньо-наукового  рівня «доктор  філософії»  спеціальності  053
«Психологія».

Програма  випробування  містить  питання  з  основних  розділів  вікової  та
педагогічної психології, які дозволяють виявити рівень цілісності та системності
теоретичних знань вступника з проблем науки, ступінь сформованості вмінь та
навичок  у  плануванні,  організації  та  проведенні  сучасного  психологічного
дослідження.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ ВСТУПНИКІВ

Рівень Бали Характеристика усних відповідей

Не склав

0 – 99 Вступник називає окремі психологічні явища та
об’єкти й за допомогою екзаменатора знаходить
відмінності між ними.

С
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Початковий 100 Вступник називає окремі психологічні явища та
об’єкти й за допомогою екзаменатора знаходить
відмінності між ними.

101 – 109 Вступник  відтворює  незначну  частину
навчального  матеріалу,  має  нечіткі  уявлення
про психологічні об’єкти та явища; з допомогою
екзаменатора знаходить їх на карті.

110 – 119 Вступник  відтворює  частину  навчального
матеріалу,  характеризує  елементарні  психічні
явища,  відповідаючи  на  запитання
екзаменатора,  самостійно  називає  окремі
психологічні категорії.

Середній 120 – 129 Вступник за допомогою екзаменатора відтворює
основний  навчальний  матеріал.  Характеризує
основні категорії та структури психічних явищ,
сфер особистості; під час відповіді орієнтується
на відповідні теми  запитання екзаменатора.

Середній 130 – 139 Вступник  відтворює  основний  навчальний



матеріал,  здатний  характеризувати  психічні
процеси, явища за типовим планом, допускаючи
помилки; наводить приклади,  що відповідають
змісту теми та навчальної програми.

140 – 149 Вступник виявляє знання і розуміння основних
психологічних положень, відтворює навчальний
матеріал  з  незначними  порушеннями
послідовності характеристик психічних явищ та
процесів  особистості.  На  середньому  рівні
володіє  навчальним  матеріалом. Разом  з  тим,
абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє
оволодіння  методом  порівняльного  аналізу
(мінус  2  бали);  не  застосовує  знання
теоретичного підходу до теми (мінус 2 бали); не
дає характеристики типологічних особливостей
та  психологічних  структур  (мінус  2  бали);  не
висвітлює  власний  підхід,  не  розкриває
авторське  бачення  розв’язання  психологічних
проблем (мінус 2 бали).

Достатній 150 – 159 Вступник  у  цілому  правильно  відтворює
навчальний матеріал і має достатні психологічні
знання для вирішення нескладних завдань. Має
чіткі уявлення про фактори розвитку психічних
процесів,  властивостей  особистості;  достатньо
володіє категоріями та їх пояснює.

160 – 169 Вступник  відтворює  основні  психологічні
поняття,  характеризує  закономірності  розвитку
психічних  процесів,  станів  та  властивостей.
Логічно  відтворює  засвоєний  матеріал,
допускаючи  певні  неточності.  Робить  прості
висновки.  Застосовує  здобуті  знання  на
практиці.  Володіє  обов’язковими
психологічними  категоріями. Користується
науковою  термінологією,  аргументує  свої
твердження  та  висновки.  Вільно  володіє
навчальним матеріалом.

170 – 179 Вступник  добре  володіє  психологічним
навчальним матеріалом,  вміє його аналізувати,
може  застосовувати  його  для  розвязання
пробемних  ситуацій;  має  чіткі  уявлення  про
фактори  та  теоретичні  підходи  до  розвитку
особистості;  пояснює  причинно-наслідкові
зв’язки психічних явищ та властивостей; вміло
використовує  навчальний матеріал з психології.



Високий 180 – 189 Вступник  усвідомлює  сучасну  систему
психологічних  знань,  здійснює  оцінку
психічних  процесів  та  явищ,  передбачених
програмою;  розуміє  сутність  психологічних
теорій,  дає  розгорнуту  відповідь  та  робить
узагальнені  висновки;  вільно  відбирає  і
узагальнює  необхідну  психологічну
інформацію,  оперує  більшістю  психологічних
понять;  знає  різні  методи  дослідження
психічних явищ, вільно володіє психологічними
знаннями,  користується  методами  наукового
аналізу психічних явищ і процесів, характеризує
їх сторони та методи дослідження.  Висловлює
та аргументує своє ставлення до альтернативних
поглядів на більшість поставлених питань.

190 – 199 Вступник  має  глибокі  знання  про  об’єкт
вивчення,  застосовує  наукову  термінологію,
аргументує  свої  твердження  і  висновки,  вміє
працювати  з  різними  додатковими  джерелами
психологічної  інформації;  на  високому  рівні
аналізує  та  використовує  психологічні
концепції. При  цьому  допускає  незначні
похибки  при  викладі  причинно-наслідкових
психологічних зв'язків,  що знижує його оцінку
на 2 бали.

200 Вступник володіє ґрунтовними психологічними
знаннями,  використовує  міжпредметні  зв’язки,
висловлює  та  аргументує  власне  ставлення  до
різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно
аналізує  психологічні  явища  на  основі  знання
психологічних  теорій  та  концепцій,  робить
відповідні  висновки  і  узагальнення;  здатний
розв’язувати  проблемні  завдання;  вільно
володіє діагностичними методиками та творчо її
використовує. Може  запропонувати
психологічну  ідею  та  змоделювати  ситуацію,
здатен передбачати, прогнозувати і розв'язувати
проблемні  завдання.  Вільно  володіє
психологічною  інформацією  та  творчо  її
використовує.



СТРУКТУРА ОЦІНКИ

Питання  екзаменаційного  білета  оцінюється  за  шкалою  від  0  до  200
балів.  Загальна  оцінка  за  вступне  випробування  визначається  як  середнє
арифметичне  оцінок  за  кожне  питання  поділене  на  кількість  питань
екзаменаційного білету.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Тема 1. Предмет, завдання і методи вікової психології. 
Предмет вікової психології.   Теоретичні  та практичні  завдання вікової

психології.  Основні   розділи   вікової   психології  критерії  їх  виокремлення.
Зв’язок   вікової   психології   із   загальною  і   педагогічною  психологією;
віковою фізіологією, педагогікою і методикою. 

Методи  вікової  психології:  організаційні (метод зрізів,  порівняльний,
лонгитюдний  та  комплексний);  емпіричні  (спостереження  та  його  види,
експеримент та його види: природний  і   лабораторний, констатувальний та
формувальний).  

Спостереження  та  його  види.  Щоденникові  спостереження.
Близнюковий метод  та  його  значення  в  експериментальному  дослідженні
розвитку  психіки.  Психодіагностичні  методи у віковій психології. Тести та їх
види,  анкети,  інтерв’ю.  Біографічний  метод  та  його  значення  в
експериментальному  дослідженні  розвитку  психіки. Методи обробки даних
дослідження. Інтерпретаційні методи ( структурний, генетичний).

Тема 2. Історичний  нарис  становлення  вікової психології.
Виникнення  дитячої  психології  в  середині  XIX  ст.  Спостереження  за

життям  дитини ученими ( В.Прейєр, К.  Д.  Ушинський тощо) та  їх  внесок  у
психологію дитини.  Перші  узагальнення проблематики  дитячої  психології;
праці   К.   Д.  Ушинського,   М.  Меймана,  В.  Штерна,   К.  Бюллера   та   ін.
Біогенетичний  і  соціогенетичний  напрям  у становленні дитячої психології.
Механістичні  уявлення  про  розвиток  психіки,  теорія  двох  факторів  та  їх
конвергенція.  Внесок  А. Валлона,  Ж. Піаже  в  розробку  проблем  психічного
розвитку. 

Питання  вікової  психології  і  проблема  розвитку  вищих  психічних
функцій у працях Л.  С.  Виготського,  П.  П. Блонського,  С.  Л. Рубінштейна  і
О. М. Леонтьєва. Наукові праці Г. С. Костюка і розвиток вікової психології в
Україні. Становлення  вікової  психології  в  радянський період  (Б.  Г. Ананьєв.
М.   Я.  Басов,  П.П.Блонський,   Л.   І.  Божович,   Л.   С.  Виготський,   П.   Я.
Гальперін,  О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьев, М. І. Лісіна, А. О.
Люблінська, Н. О. Менчинська,  С.Я. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін). Сучасний
стан української вікової психології. 

Тема 3. Проблема  вікової  періодизації  онтогенезу особистості. 
Поняття   періодизації   онтогенезу.  Особливості  процесу  психічного



розвитку в онтогенезі та його закономірності (асинхронність, детермінованість,
інтеграція,  сенситивність,  циклічність,  виникнення  новоутворень,
нерівномірність,  періодичність).  

Проблема   переходу   від   одного  вікового  періоду  до  наступного.
Онтогенез і поняття про життєвий шлях людини. Вік і  вікова  періодизація
розвитку  особистості   в   онтогенезі.   Л.  С.  Виготський  про класифікацію
підходів до  періодизації дитячого  розвитку:  схеми  періодизації, спрямовані
назовні;  вузькоспрямовані схеми; пошук психологічних критеріїв періодизації.
Періодизації  дитячого  розвитку  в  схемі  Л.  С.  Виготського.  Поняття  про
стабільні і перехідні періоди. Кризи розвитку та їх розуміння. 

Проблема   періодизації   розвитку   особистості   у   дитячому  віці   в
працях  О.  М.  Леонтьєва,  Л.  І.  Божович,  Д.  Б.  Ельконіна,  І.  С.  Кона  та  ін.
Періодизація   розвитку   особистості   в   онтогенезі   в   цілому.   Проблема
критеріїв  періодизації  розвитку  зрілої  особистості.  Епігенетична  концепція
періодизації  розвитку  особистості  Е.  Г.  Еріксона.  Періодизація  онтогенезу
загалом у працях Б. Г. Ананьєва, А. В. Петровського та ін. Значення проблеми
періодизації розвитку особистості в онтогенезі. 

Тема 4. Психічний розвиток в процесі онтогенезу. 
Поняття  про  психічний   розвиток.   Кількісні   і   якісні   зміни   в

становленні  людини  як  організму,  як  суспільної  істоти  і  як  особистості.
Поняття  ˮпровідного виду  діяльностіˮ, ˮсоціальна ситуація розвиткуˮ. 

Рушійні  сили  і  умови  психічного  розвитку.  Єдність  природнього  і 
суспільного в онтогенезі людини. Роль спадковості в індивідуальному розвитку
людини.  Природні  задатки  і  психічні  властивості.  Соціальне середовище як
умова  і  джерело  психічного  розвитку  і  формування  особистості  дитини.
Зв’язок   зовнішніх   і   внутрішніх   умов   психічного   розвитку.   Процеси
інтеріоризації та екстеріоризації в процесі психічного розвитку особистості. 

Теорії   психічного  розвитку.   Біологізаторські   та   соціологізаторські
концепції  онтогенезу  людської  психіки.  Розуміння  процесу  становлення 
людської особистості як саморуху. 

Внутрішні  суперечності  –  рушійні  сили  психічного  розвитку
(Г.С.Костюк):  розбіжність  між  новими  потребами,  цілями,  прагненнями
особистості та рівнем оволодіння засобами  для  їх  задоволення;  розходження
між  збільшеними  фізичними  і духовними  потребами  і  наявними  формами
взаємин  і   видами  діяльності;  розбіжності  між  наявними  пізнавальними
цілями,  завданнями  і  способами  дій; суперечності між досягненим рівнем
розвитку  індивіда  і  способом  його  життя;  розбіжність  між  очікуваним,
бажаним, майбутнім і теперішнім, між тим, до чого прагне  особистість  і  тим,
що  в  неї  є;  суперечності  в  розвитку  нових  потреб  і мотивів діяльності,
емоцій,  становленні  довільної  регуляції  поведінки,  розвитку  пізнавальних
процесів  та  розумової  діяльності  тощо.  Навчання,  виховання  і рушійні
сили розвитку особистості. 

Кризові  явища  в  психічному  розвитку,  фактори,  що  їх  зумовлюють.
Ж.  Піаже   про   рушійні   сили   психічного   розвитку.   Теорії   психічного
розвитку  і навчання (Дж. Брунер, А. Валлон, К. Коффка, Е. Торндайк).  

Закономірності  психічного  розвитку.  Поняття  про  сензитивні  періоди



розвитку.  Діяльність  як  фактор  психічного  розвитку  індивіда  і  формування
особистості. Психічна активність дитини як необхідна умова її розвитку. 

Відставання  і  затримка  в  психічному  розвитку.  Розвиток  психіки  в
умовах  сенсорних   дефектів.   Відставання   як   результат   педагогічної
занедбаності.  Затримка  в  психічному  розвиткові  як  результат  розумової
відсталості. Проблема акселерації (прискорення) психічного розвитку. 

Тема 5. Психічний розвиток дитини до 1 року.
Пренатальний  розвиток дитини.  Кризовий  період  новонародженості.

Характеристика  змін  способу  життя  при  переході  до  постнатального
дитинства.  Соціальна  ситуація  розвитку  новонародженості  -  повна
безпомічність  дитини.  Принципова  відмінність  розвитку дитини в перші
тижні  життя  від  розвитку  тварини.  Вроджені  форми  психіки  та  поведінки
новонародженої дитини. Психічний розвиток новонародженої дитини. Критерії
переходу  від  новонародженості  до   немовлячого  періоду   (фізіологічні   і
психологічні). Комплекс пожвавлення та його значення.  

Новоутворення  немовлячого  періоду.  Соціальна  ситуація  розвитку.
Спілкування з  дорослими та його значення в психічному розвитку немовля.
Розвиток форм спілкування. Розвиток рухів:  акт  хапання, маніпулятивні дії,
ходіння. Розвиток сенсорної сфери. Явище шпитальності (госпіталізму) та його
вплив на психічний розвиток немовляти.

Розвиток  пізнавальних  процесів.  Розвиток  довільних  рухів.  Поява
предметних  дій.  Початкові  етапи  розвитку  мовлення,  мислення,  пам'яті  в
немовлячому  періоді.  Криза  першого  року.  Автономне  мовлення
(Л.С.Виготський).

Тема 6. Психічний розвиток у ранньому дитинстві (від 1 до 3 років). 
Значення  раннього  дитинства  в  онтогенезі  особистості.   Соціальна

ситуація  розвитку  в  ранньому  дитинстві.  Розвиток  активності  дитини,
ускладнення її діяльності і стосунків з оточуючими людьми. 

Предметна  діяльність  та  її   значення  для  психічного  розпитку  в
ранньому дитинстві. Розвиток  мови.  Розпиток  сенсорних  і  перцептивних
процесів  і  дій. 

Розвиток пам’яті і мислення. Аналіз  теорій  Ж. Піаже,  О.В. Запорожця,
М. І.  Лісіної,   Д.  Б.  Ельконіна  про психологічну структуру сенсомоторного
інтелекту і перехід до його символічних форм. 

Конструювання,  малювання та  їх  значення для  психічного  розвитку  в
ранньому дитинстві.  Передумови  появи  сюжетно-рольової  гри  (режисерська
гра).  Виникнення прагнення до самостійності.  Поняття  про кризу 3-х  років.
Новоутворення, як психологічні передумови переходу в дошкільний вік. 

Ібука  Масару  «Після  трьох  –  уже  пізно»  про  осбливості  раннього
розвитку дитини.

 
Тема 7. Психічний розвиток у дошкільному віці (від 3 до 6 років). 
Соціальна  ситуація   розвитку   в   дошкільному  дитинстві.   Критика

теорії  первісності,   асоціальності   та   егоцентричності   дитини.   Сюжетно-
рольова  гра  як  провідна діяльність  дитини-дошкільняти,  її  психологічна



сутність.  Розвиток гри в дошкільному віці та її роль у психічному розвитку
дитини-дошкільника. 

Значення  гри  для  розвитку  особистості.  Елементи  навчання  і  праці
дошкільному  віці,   їх   місце   і  роль   у   психічному   розвитку   дитини.
Продуктивні  форми  діяльності: конструювання,  образотворча  та  інші  види
діяльності  та  їх  роль  у  розвитку психіки. 

Розвиток   моторики.   Сенсорний   і   перцептивний   розвиток
дошкільника. 

Розвиток  процесів  пам’яті  (довільного  запам’ятовування,  відтворення).
Розвиток  мови  і   мовлення.   Мислення   й   уява   дошкільника.   Розвиток
особистості. 

Формування  емоційно-вольової  сфери  дошкільника.  Розвиток
мотиваційно-потребової сфери, домінуючі  мотиви  діяльності  і  поведінки.
Психологія   здібностей   та   розвиток  загальних  і  спеціальних  здібностей
дитини-дошкільника. Формування характеру в дошкільному віці.  

Психологія   дітей   6-річного   віку.   Формування   психологічної
готовності   до  навчання   в   школі   та   методи   її   діагностики.   Методи
навчання  6-річок.  Криза  6-7 років. 

Дослідження   українських   психологів   психічного   розвитку   дітей
дошкільного віку (О. В. Запорожець, М. В. Вовчик-Блакитна, О. І. Кульчицька,
К. Е. Хоменко, В. К. Котирло, О. В. Проскура, С. Е. Кулачковська та ін.). 

Тема 8. Психологічний  розвиток  в  молодшому шкільному віці (6/7
– 10/11 років).

Вступ  до  школи  як  новий  етап  у  житті  дитини.  Соціальна ситуація
розвитку  дитини  молодшого  шкільного  віку.  Психологічна  перебудова,
пов’язана зі вступом дитини до школи. 

Значення  навчання  в  психічному  розвитку  молодшого  школяра.
Формування   ставлення   до   школи,   учителів   і   навчальних   обов’язків.
Розвиток  взаємин  з  однолітками.  Зміна  характеру  ігрових  стосунків.
Формування  особистості  молодшого  школяра.  Зміна  у вольовій  регуляції
поведінки  і  діяльності.  Розвиток  емоційної  сфери. 

Формування  характеру  і  соціальної  поведінки.  Роль  спілкування,  гри,
стосунків у розвитку особистості молодшого школяра. 

Експериментальні дані про розвиток сенсорних і перцептивних  процесів,
уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови і мовлення, здібностей. Проблема вікових
особливостей  і  вікових  можливостей  у  засвоєнні  знання  в  молодшому
шкільному віці. 

Навчання,  виховання  і  розвиток особистості  в молодшому шкільному
віці у концепціях  початкового  навчання  Л. С. Виготського, П.Я. Гальперіна,
В.  В.Давидова,  Д.  В.Занкова,  Г.  С.  Костюка,  А.  А.  Люблінської,
М.А.Менчинської, А. О. Смирнова, Д. Б. Ельконіна. 

Передумови переходу в підлітковий вік; самосвідомість  і  Я-концепція, 
самооцінка, рефлексія, моральні засади поведінки та інші новоутворення. 

Дослідження  психічного  розвитку  дітей  молодшого  шкільного  віку
українськими  психологами  (Г.  С. Костюк,  П.  Р. Чамата,  Т.  В. Косма, П. І.
Зінченко, О. М. Концева, Ю. З. Гільбух та ін.). 



Тема 9. Психологічний  розвиток  у  підлітковий  період (10/11 – 14/15
років) 

Анатомо-фізіологічна перебудова організму впродовж підліткового етапу
і психічний розвиток. Акселерація та її  причини. Аналіз теорій підліткового
віку (В. Штерн,  Ш. Бюлер,  Л.С. Виготський  та  ін.).  Соціальна  ситуація
розвитку  в підлітковий  період.  Перебудова  навчальної  діяльності  та  її
психологічні наслідки.  Усвідомлення  власної  позиції  в  суспільстві  і  своїх
можливостей  як основне  психологічне  новоутворення  підліткового  віку.
Виникнення   і   форми  прояву  почуття  дорослості  та  їх  джерела.  Криза
підліткового періоду. 

Формування   особистості   в   підлітковому   віці.   Розвиток
самосвідомості. Самооцінка  і  рівень  домагань.  Емоційно-вольовий  розвиток.
Прагнення   до  самовиховання.   Формування   систем  потреб,   інтересів   і
мотивів,   їх  зміст  і  структура.  Особливості  соціальної поведінки підлітків.
Виникнення нового типу спілкування і міжособистісних  стосунків.  Тенденції
до  перебудови  взаємин  з дорослими і однолітками. Морально-етичні погляди
підлітків.  Особливості  характеру  підлітків  і  психологічні  причини
інфантильності в підлітковому віці. 

Розвиток  пізнавальних  процесів  у  підлітковому  віці.  Перцептивні
процеси  і  розвиток  спостережливості.  Розвиток  уваги  і  пам᾽яті,  логічного
мислення, мови і мовлення. 

Розвиток  пізнавальних  інтересів.  Перші  ознаки  професійної
спрямованості.  Психологічні   особливості   навчання   підлітків.   Зростання
самостійності  в навчанні – перехід до елементів самоосвіти. 

Трудова   діяльність   та   її   значення   для   формування   особистості
підлітка.  Психологічні   особливості   організації"   суспільно-корисної
діяльності   в  підлітковий  період.  Розвиток  здібностей  і  творчої  активності
підлітків.  Психологічні  передумови  переходу  в  новий  період  розвитку  –
старший шкільний вік. 

Дослідження   українських   психологів   з   психології   підлітка   та
старшого  шкільного  віку   (Д.   Ф.  Ніколєнко.   Л.   М.  Проколієнко,   Т.  В.
Рубцов, М. Й. Боришевський,  Е. Ш.  Сапожникова,  О.  І.  Жаворонко,  І.  О.
Синиця, І. М., В. Вовчик-Блакитна та ін.) 

Тема 10.  Психологія ранньої і зрілої юності.
Загальна  характеристика  раннього  юнацького  віку.  Соціальна  ситуація

розвитку  старшокласника.  Проблема  провідної  діяльності  в  юнацькому віці.
Новоутворення  раннього  юнацького  віку.  Особливості  спілкування  у  ранній
юності. Розвиток пізнавальної сфери у ранній юності. Характерні особливості
мислення  старшокласників.  Розвиток  мовлення  старшокласників.  Розвиток
сприймання,  пам’яті,  уваги  старшокласників.  Розвиток  наукової,  технічної  і
художньої  уяви.  Виховання  творчості.  Самовизначення  та  самовиховання  в
юнацькому  віці.  Формування  переконань  та  ідеалів.  Розвиток  естетичних
почуттів. Товаришування і дружба в юнацькому віці. Розвиток самосвідомості
в ранньому юнацькому віці. Професійна спрямованість, підготовка до вибору
професії. Показники соціально-психологічної готовності випускника школи до



самостійного життя. 
Загальні  особливості  зрілої  юності  (18-20  років).  Соціальна  ситуація

розвитку в період зрілої юності. Розвиток самосвідомості в зрілому юнацькому
віці.  Дружба  в  зрілому  юнацькому  віці.  Студентський  вік.  Навчальна
діяльність  і  навчання  в  зрілому  юнацькому  віці.  Психологія навчальної
діяльності студентів. Самоосвіта у зрілому юнацькому віці. 

Особливості   розвитку   пізнавальних   процесів   та   їх   зумовленість
професійною  діяльністю.  Проблема  формування  професійних  мотивів,
інтересів, професійних  здібностей  і  якостей  особистості  в  студентському
віці.  Емоційне  життя  і  соціальна  поведінка  в  зрілому юнацькому  віці.
Соціальна відповідальність  як  критерій  моральної  зрілості  особистості  в
старшому юнацькому віці. 

Сімейні  орієнтації  юнаків  і  дівчат.  Розвиток  самосвідомості  в  зрілому
юнацькому віці. 

 
Тема 11. Рання дорослість.
Загальна  характеристика  періоду  ранньої  дорослості.  Психосоціальний

розвиток  молодих  людей.  Особливості  розвитку  самосвідомості  у  ранньому
дорослому  віці.  Розвиток  пізнавальних  процесів.  Особливості  спонукальної
сфери  у  ранньому  дорослому  віці.  Особливості  емоційно-вольової  сфери  у
ранньому  дорослому  віці.  Кризи  віку  ранньої  дорослості.  Основні  фактори
формування особистості молодих людей.

Тема 12. Зріла дорослість.
Загальна характеристика періоду зрілої дорослості.  Збереження і  зміни

фізичних  можливостей  у  зрілому  віці.  Психосоціальний  розвиток  людей
зрілого  віку.  Когнітивні  зміни  в  зрілості.  “Згорання  на  роботі”,  досягнення
вершини  професійної  і  суспільної  кар’єри.  Зміни  в  розвитку  особистості.
Розвиток психічних процесів в зрілому віці Досягнення генеративності. Криза
середини життя. Синдром “покинутого гнізда”. Небезпека емоційної стагнації.

 
Тема 13. Психологія  старіння  і  старості (геронтопсихологія). 
Загальна характеристика старості. Морфо-функціональні зміни в період

геронтогенезу.  Психологічні  причини  хвороб.  Психосоціальний  розвиток
людей похилого віку. Когнітивні зміни в процесі старіння. Психологічні  зміни
в   особистості   старої   людини:   зміни   в   просторовій  орієнтації,  рухах,
логічних  міркуваннях,  потребах,  мотивації,  емоційно-вольовій  сфері.
Властивості  мудрості.  Особистість і  старіння.  Спосіб життя похилих людей:
можливості вибору. Криза “Я – інтеграції”. Профілактика старіння. 

Проблема трудової і громадської діяльності в період старості. 
Ставлення  старої  людини  до  старості  як  психологічна  проблема.  Проблема
навчання і профорієнтації в період старіння. 

Проблеми  геронтології  і  місце  в  них  питань  руйнування  (розладу)
психічної  діяльності  особистості.  Питання  довголіття  і  творчої
життєдіяльності.

Проблема ставлення до старих людей, соціальна допомога їм. 



ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Тема 1. Предмет і завдання педагогічної психології.
Педагогічна  психологія  як  галузь  психологічної  науки.  Завдання

педагогічної  психології.  Структура  педагогічної  психології.  Зв’язок
педагогічної  психології  з  іншими  науками.  Проблеми  сучасної  педагогічної
психології. Сучасні погляди на історію педагогічної психології.

Тема 2. Психологія навчання.
Психологічне поняття про навчання. Навчання і розвиток. Психологічні

механізми  навчання.  Психологічна  характеристика  форм  навчання
(традиційної, проблемної, програмованої, розвиваючої та ін.). Психологічні та
психофізіологічні  вимоги  до  організації  навчального  процесу.  Поняття  про
научіння.  Учіння  як  процес  і  як  діяльність.  Структура  учбової  діяльності.
Мотиваційний  компонент  учіння.  Психологічні  особливості  формування
учбових умінь та навичок. Навчальність як важлива характеристика суб’єктів
учбової  діяльності.  Віковий  та  індивідуальний  підхід  у  навчанні.  Вміння
вчитися самостійно як інтегральна якість особистості.  Психологічні фактори
успішності в учінні.

Тема 3. Психологія педагогічної діяльності та особистості педагога.
Загальна характеристика педагогічної  діяльності.  Індивідуальний стиль

діяльності  педагога.  Психологія  педагогічного  оцінювання.  Психологічний
аналіз уроку. Психологія педагогічних здібностей та умінь. Виховна функція
педагогічного спілкування. 

Психологія  педагогічного  спілкування.Психологічна  характеристика
педагогічного  такту.  Вплив  Я-концепції  педагога  на  його  професійне
спілкування.

Тема 4. Психологія виховання.
Цілі  і  завдання  психології  виховання.  Рушійні  сили  та  джерела

становлення  і  розвитку  особистості.  Психологічна  характеристика  методів
виховання. Психологічні механізми виховання. Поняття і критерії вихованості
особистості. Віковий фактор вихованості особистості. Індивідуальний підхід до
дитини в процесі виховання. Психологічне визначення вчинку. Психологічний
аналіз  вчинку.  Психологія  роботи  з  проблемними  дітьми.  Виховання  і
самовиховання  –  дві  сторони  єдиного  процесу.  Цілі  самовиховання.
Організація  самовиховання.  Роль  дорослого  у  формуванні  потреби  у
самовихованні. Психологічні механізми подолання шкідливих звичок.
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