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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Психологія розвитку» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль – екзамен 

 

Опис навчальної дисципліни 

 
Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Психологія розвитку» 

 

Лекції: 28 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні заняття: 

6 год.  

 Цикл: 

професійної підготовки  

 
Індивідуальне завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного модуля: 

обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання:  

10 год.  

Семестр: І  

 

Індивідуальне завдання:  

Проаналізувати проблему 

вікових криз, звернувшись 

до суб'єктивного досвіду  

людей старше 35-40 років  

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів (годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового контролю:  

усний екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета дисципліни: забезпечити загальну теоретичну підготовку 

бакалаврів у галузі психології розвитку, яка слугуватиме підґрунтям для їх 

подальшої викладацької діяльності, сформувати в студентів цілісне уявлення 

про закономірності психічного розвитку людини та психологічні особливості 

кожного вікового періоду від внутрішньоутробного до старості і вмирання. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Психологія розвитку” полягають 

у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Фахових компетентностей: 

 Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

 Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

 Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

 Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

 Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
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 Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

 Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

 Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складнихжиттєвих ситуаціях. 

 Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

 Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

 Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

 Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

 Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

 Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають продемонструвати 

такі результати навчання:  

знати: 

 специфіку дитинства та його культурну й історичну відносність; 

 класифікацію методів вікової психології; 

 історичний розвиток основних ідей психології розвитку;  

 засадничі положення перінатальної психології;  

 зміст та специфіку онтогенетичного розвитку людини;  

 психологічний зміст криз дорослого віку. 

вміти:  

 орієнтуватися у розмаїтті теорій психології розвитку як наукової 

дисципліни; 

 розробляти дизайн експериментів та емпіричних досліджень з 

проблем психічного розвитку в онтогенезі;  

 визначати рівень готовності дитини до шкільного навчання; 

 визначати причини труднощів у шкільному навчанні;  
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 визначати доцільність застосування технік та прийомів тієї чи іншої 

методологічної парадигми при роботі з проблемною дитиною;  

 застосовувати отримані знання при психологічному консультуванні 

клієнтів різних вікових когорт. 
 

 

 

 

 

     2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Теорії онтогенетичного розвитку 

1 Дитинство в історико-культурній перспективі 6 2 2   4 

2 З. Фрейд та стадії лібідозного розвитку 6 2 2   4 

3 Розвиток ідей Фрейда. Е. Еріксон та 

психосоціальний розвиток особистості 

6 2 2   4 

4 Роль дитячо-материнських стосунків в теорії 

прихильності 

8 2  2  6 

5 Феномени дитячого аутизму та шпиталізму 6 2 2   4 

6 Парадигма научіння про психічний розвиток 

дитини 

10 4 2 2  6 

7 Ж. Піаже про когнітивний розвиток дитини 6 2 2   4 

8 Моделі морального розвитку в онтогенезі. 

Культурно-історична теорія розвитку психіки 

6 2 2   4 

 Разом за частиною 1 54 18 14 4  36 

Частина 2. Онтогенетичний розвиток 

9 Психологія перінатального розвитку 6 2 2   4 

10 Психічні аспекти немовлятства та раннього 

віку. 

6 2 2   4 

11 Рушійні сили розвитку у дошкільному 

дитинстві 

6 2 2   4 

12 Проблема готовності до шкільного навчання 

та труднощі у навчанні 

8 2  2  6 

13 Феномен дитячої обдарованості 6 2 2   4 

14 Психологічний зміст підліткової та юнацької 

кризи 

6 2 2   4 

15 Психологічні аспекті дорослості. Феномен 

клімактерію. Біологічні аспекти старіння та 

старості 

6 2 2   4 

16 Соціально-демографічні аспекти пізнього 

віку. Психічні та особистісні зміни у пізньому 

віці. Психопатологія пізнього віку 

6 2 2   4 

17 Індивідуальне завдання 16 6   6 10 

 Разом за частиною 2 66 22 14 2 6 44 

 Всього годин 120 40 28 6 6 80 

 Екзамен - усний       
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Індивідуальне завдання 

 Обговоріть зі знайомими старше 35-40 років проблему вікових криз, 

звернувшись до їх суб'єктивного досвіду. Попередньо продумайте ті питання, 

які доцільно поставити, і їх тактовну форму. Оцініть отриману інформацію з 

точки зору гостроти проблем, їх усвідомленості самим суб'єктом і прояву для 

оточуючих. 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність ( 

навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання. Семестрова атестація проводиться у 

вигляді екзамену. Для оцінювання результатів навчання застосовується 100-

бальна шкала оцінювання.  

 
Сума балів Оцінка ECTS Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище 

середнього рівня з кількома 

помилками) 

74-81 С Добре (в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 
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60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

 

 

 

5. Питання до іспиту 

 

1. Дитинство в історико-культурній перспективі. 

2. Лінія Платона та лінія Аристотеля: критерії теорій розвитку та теорій 

научіння. 

3. Експериментальні плани у дослідженнях розвитку: загальний огляд. 

4. Дизайн лонгітюдних досліджень та загрози валідності. 

5. Дизайн-поперечно-зрізових досліджень та загрози валідності. 

6. Зміст ефекту когорти. 

7. Дизайн когорто-послідовного плану. 

8. Спостереження та його види. 

9. Інтерв'ю та його види. 

10. Психологічний експеримент та його види. 

11. Біографічний метод у дослідженнях розвитку. 

12. Близнюковий метод у дослідженнях розвитку. Його види. 

13. Втілення ідей іонічної філософії у періодизаціях Піфагора і Гіппократа. 

14. Погляди на дитину Дж. Локка. 

15. Педагогіка Ж.-Ж. Руссо у творі "Еміль, або про виховання". 

16. Закон рекапітуляції. Біогенетична теорія С. Холла. 

17. Педологія як комплексна наука про дитину. Історія педології в СРСР. 

18. Філософія освіти М. Монтессорі. Концепція періодів чутливості. 

19. Психодіагностика інтелекту дітей. Поняття розумового віку. Поняття IQ. 

20. Психоаналітичний погляд на психічний розвиток: моделі особистості. 

21. Зміст стадій лібідозної організації за З. Фрейдом. 

22. Феномен захисних механізмів, їхній огляд. 

23. Завдання розвитку особистості в епігенетичній теорії Е. Еріксона. 

24. Феномен дитячого аутизму: розмаїття підходів. 

25. Зміст та функції феномену імпринтингу в етології К. Лоренца. 

26. Дизайн експериментів з материнської депривації Г. Гарлоу. 

27. Погляди Р. Докінза в контексті еволюційної тпсихології. 

28. Теорія прихильності Дж. Боулбі. Поведінка прихильності. 

29. Типи прихильності, виділені в експерименті М. Ейнсворт. 

30. Респондентне обумовлювання (умовний рефлекс) І. Павлова. 

31. Оперантне обумовлювання Б. Ф. Скіннера. 

32. Теорія соціального научіння А. Бандури. Научіння через спостереження. 

33. Стадії когнітивного розвитку за Ж. Піаже. 
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34. Особливості дитячого мислення за Ж. Піаже. 

35. Моральний розвиток в онтогенезі: підхід Ж. Піаже 

36. Моральний розвиток в онтогенезі: підхід Л. Колберга. 

37. Культурно-історична теорія Л. Виготського про розвиток дитини. 

38. Основні закони психічного розвитку (З. Фрейд, Ж. Піаже, Л. Виготський). 

 

 

 

6. Рекомендована література: 

Основна (базова): 

1. Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура. — СПб. : 

Евразия, 2000. — 320 с. 

2. Бауэр Т. Психическое развитие младенца / Пер. с англ. — М. : Прогресс, 

1986. — 320 с. 

3. Боулби Дж. Привязанность / Джон Боулби / Пер. с англ. ― М. : 

Гардарики, 2003. ― 450 с. 

4. Выготский Л. С. Собрание сочинений в шести томах / Лев Семенович 

Выготский. — М. : Педагогика, 1984. 

5. Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг / Пер. с англ. ― СПб. : 
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