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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування психологічної компетентності в галузі психології розвитку, 

становлення і формування уявлень про психологічні особливості людини на різних етапах 

онтогенезу. Особлива увага приділяється основним аспектам фізичного, когнітивного і 

психосоціального розвитку від зачаття до смерті. 

Завдання: 

- сформувати знання з закономірностей психічного розвитку; 

- забезпечити формування знань про теорії розвитку особистості, методи вікової 

психології  та основні дослідження в галузі вікової психології . 

- відпрацювати уявлення про періодизації психічного розвитку особистості та 

особливості розвитку людини у різні вікові періоди 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

СК1 Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК3 Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК4 Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 

СК9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПРН4 Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел 

ПРН5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПРН7 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і 

нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забез ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у 

формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.  

печувати ефективність власних дій 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізіїПР19. Демонструвати навички аналізу своєї 

діяльності та застосування методів когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, 

фізичного та психічного стану. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- особливості і принципи гуманістичного підходу до вивчення людини; 

- основні особливості розвитку людини на різних етапах онтогенезу (особливості 

психічного розвитку раннього віку та молодшого школяра, особливості психічного 

розвитку у підлітковому віці, особливості психічного розвитку особистості у юнацькому 

віці, особливості психічного розвитку дорослої людини (від 20 до 60 років), особливості 

психічного розвитку літньої людини (від 60 років)) ; 

- поняття про сенситивні періоди та затримку психічного розвитку; 

- теорії психічного розвитку; 

вміти: 

- самостійно будувати та проводити дослідження особливостей психічного розвитку людини 

у різні вікові періоди; 

- застосовувати знання у консультуванні з особистостями різних вікових періодів;  

- здійснювати психологічний аналіз конфліктних ситуацій, пов’язаних з кризою підліткового 

віку, кризою середини життя; 

- мотивувати юнаків щодо формування життєвих цілей та будування власного майбутнього;  

- використовувати у практичній діяльності з людьми похилого віку теорії позитивного 

старіння. 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Вікова психологія як галузь психологічної науки. 

Предмет психології розвитку та вікової психології. Методи вікової психології. 

Характеристика організаційних методів( Лонгітюдний метод, Метод поперечних зрізів, 

Комплексний метод. Характеристика емпіричних методів, Спостереження, його види. 

Експеримент, його види. Тести. – Опитувальники. – Анкети. – Біографічний метод. – Метод 

аналізу продуктів діяльності. Методи кількісної та якісної обробки даних.). Характеристика 

інтерпретаційних методів.. Специфічні методи вікової психології. Метод Близнюків 

Закономірності та динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі. 

Значення періодизації психічного розвитку. Періодизація З.Фрейда. Періодизація 

Е.Еріксона.. Періодизація Ж. Піаже та Л.Колберга. Причини виникнення та типологія 

життєвих криз. Вікові кризи та їх значення у розвитку особистості. 4. Особливості кризових 

станів. 5. Шляхи та моделі подолання криз. 

Змістовий модуль 2. Основні особливості розвитку людини від прейнета до зрілості 

Психологія пренатального розвитку. Матриці Горофа. Криза новонародженості. Психічний 

розвиток немовляти Криза першого року життя. 

Прямоходіння та його значення для розвитку дитини раннього віку. Особливості 

предметно-маніпулятивної діяльності. Розвиток мовлення і мислення у ранньому віці. 

Розвиток самосвідомості дітей раннього віку Анатомо-фізіологічні особливості дитини на 

етапі дитинства. Фізичний та моторний розвиток. Соціальна ситуація розвитку. Провідна 

діяльність. Новоутворення дошкільного віку. Етапи та напрямки розвитку дитячої гри.. 

Пізнавальний, розумовий та сенсорний розвиток дошкільнят Розвиток особистості 

дошкільника. Криза трьох років 

Загальна характеристика розвитку у зрілому дитинстві.  

Анатомо-фізіологічні особливості підлітка. Визначення хронологічних меж підліткового 

віку Характеристика кризи підліткового періоду розвитку. Ґендерні  відмінності у 

психічному розвитку підлітків  Своєрідність соціальної ситуації розвитку підлітка . 

Когнітивний аспект психічного розвитку підлітків. Емоційно-вольова сфера сучасного 

підлітка Особистісна автономія, включення в нову систему взаємин, освоєнні  нових 

соціальних функцій. Проблеми сучасного підлітка у зарубіжних ІНТЕРНЕТ публікаціях. 

Прояви девіантної поведінки у підлітковому віці. Юність як надзвичайно складна, 

суперечлива стадія життєвого шляху, яка закладає світопогляд людини. Проблеми 

періодизації юності. Найяскравіше суперечності та труднощі соціальної ситуації розвитку 
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в юності проявляються у формуванні життєвої перспективи. Головною особливістю 

юнацького віку є «усвідомлення власної індивідуальності, неповторності та несхожості на 

інших».  Формування адекватної ідентичності в ранній юності, яка значною мірою буде 

визначати все подальше життя індивіда(Дж. І. Марсіа). Система ціннісних орієнтацій у 

юності. Cтудентство як феномен ( вищий освітній рівень, прагнення до знань, висока 

соціальна активність, досить гармонійне поєднання інтелектуальної і соціальної зрілості)  

Змістовий модуль 3. Основні особливості розвитку людини зрілості та старості  

Дорослість як важливий віковий етап соціально-психологічного становлення людини 

Особливості розвитку в період дорослості.: фізіологічний стан людини дорослого віку, 

соціальне, психологічне, особистісне, професійне новоутворення, яке має виражену 

акмеологічну спрямованість. Загальна характеристика ранньої дорослості. Період середньої 

дорослості (від 40 до 60 років) та період пізньої дорослості (від 60 років)  особливості. 

Зрілість як сенс дорослості. Теорії старіння і старості. Стереотипізація старих осіб.  Теорії 

позитивного старіння. . Ейджизм. Деменції. Стадії вмирання . 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

Змістовий модуль 1. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. 

Тема 1. Предмет психології 

розвитку та вікової 

психології. Теорія поколінь 

16 4 2  10 12 2   10 

Тема 2. Закономірності 

психічного розвитку. 

Проблеми періодизації 

психічного розвитку 

особистості. 

16 4 2  10 12 2   10 

Тема 3. Кризові явища в 

розвитку  

14 2 2  10 18  2  16 

Разом за змістовим 

модулем 1 

46 10 6  30 42 4 2  36 

Змістовий модуль 2. ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВІД 

ПРЕЙНЕТА ДО ЗРІЛОСТІ 

Тема4. Пренатальний 

розвиток і народження 

дитини. Особливості 

психічного розвитку 

прейнета та немовляти 

18 2 4  12 20 2   18 

Тема 5. Особливості 

розвитку у ранньому 

дитинстві. 

18 2 4  12 16    16 

Тема 6. Психічний розвиток 

у зрілому дитинстві 

18 2 4  12 16    16 

Тема 7.Сучасний підліток у 

змінних умовах розвитку 

суспільства 

20 4 4  12 28 2 2  24 
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Тема 8. Юність: соціально-

психологічні особливості 

18 2 4  12 16    16 

Разом за змістовим 

модулем 2 

92 12 20  60 96 4 2  90 

Змістовий модуль 3 ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ЗРІЛОСТІ 

ТА СТАРОСТІ 

Тема 9 Вікові межи 

дорослості: 3 стадії 

дорослості. 

10 2 2  6 8    8 

Тема 10. Особливості 

розвитку в період 

дорослості. Загальна 

характеристика ранньої 

дорослост 

8 2   6 10 2   8 

Тема 11.Період середньої 

дорослості (від 40 до 60 

років) та період пізньої 

дорослості (від 60 років). 

12 4 2  6 10 2   8 

Тема 12 Теорії старіння і 

старості. 

12 2 2  8 14  2  12 

Разом за змістовим 

модулем 3 

42 10 6  26 42 4 2  36 

Разом 180 32 32  116 180 12 6  162 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

(семінарські заняття не передбачені) 

 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очне заочне 

1.   Предмет психології розвитку та вікової психології. Теорія поколінь 2  

2.  Закономірності психічного розвитку. Проблеми періодизації 

психічного розвитку особистості. 

2  

3.   Кризові явища в розвитку  2 2 

4.  Пренатальний розвиток і народження дитини. 2  

5.  Особливості психічного розвитку прейнета та немовляти 2  

6.  Особливості розвитку у ранньому дитинстві. 2  

7.  Етапи та напрямки розвитку дитячої гри 2  

8.  Психічний розвиток у зрілому дитинстві 2  

9.  Психологічний інструментарії щодо визначення готовності дитини 

до навчання 

2  

10.  Сучасний підліток у змінних умовах розвитку суспільства 2 2 

11.  Проблеми сучасного підлітка та прояви девіантної поведінки у 

підлітковому віці 

2  

12.  Юність: соціально-психологічні особливості 2  

13.  Формування ідентичності в ранній юності 2  

14.  Вікові межи дорослості: 3 стадії дорослості. 2  

15.  Період середньої дорослості (від 40 до 60 років) та період пізньої 

дорослості (від 60 років). 

2 2 
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16.  Теорії старіння і старості. 2  

 Разом: 32 6 

 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. САМОСТІЙНА  РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

годин 

очне заочне 

1.  Історичне становлення вікової психології. Концепція психічного 

розвитку в онтогенезі (Г.С. Костюк)  

10 10 

2.  Історичне становлення зарубіжної вікової психології (С.Холл, 

М.Мід, Ш.Бюллер та інш) (реферат) 

10 10 

3.  Концепція прив’язаності як ключової дитячої потреби.Теорія 

прив’язаності  за Буолбі і Айнсворт (есе) 

10 16 

4.  Рольова гра як провідна діяльність дитини-дошкільняти, її 

психологічна сутність 

Види дитячої гри (доповідь-презентація) 

12 18 

5.  Ознайомлення з методиками щодо готовності дитини до школи 

(практичне завдання) 

12 16 

6.  Особливості акцентуацій підлітку (реферат)  12 16 

7.  Наркоманія, алкоголізм, дромоманія підлітків (доповідь-

презентація) 

12 24 

8.  Проблема цілепокладання, формування цінностей та сенсів, 

мотиваційної сфери у юнаків(есе) 

12 16 

9.  Ідентичність і процес ідентифікації, що відбувається протягом 

життя (есе) Теорія ідентичності за Дж.Марсія (реферат)  

6 8 

10.  Соціальні контакти в період зрілості(доповідь-презентація) 6 8 

11.  Інволюція інтелектуальних процесів у старості (анотування 

наукових статей) 

6 8 

12.  Старіння, як глобальна проблема сучасності .Теорії позитивного 

старіння (есе) 

8 12 

 Разом 116 132 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи  

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація;  

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання 

практичних завдань, дискусії, «мозкова атака», рольові ігри, підготовка і здійснення 

виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з навчально-методичною літературою та 

виконання самостійних завдань: анотування, складання реферату та есе, підготовку 

презентацій та практичних завдань. 

 

10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

(У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента з 
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певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань та 

здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, практичні  

заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 70. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 30 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (5 балів за 

тему 

 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). 

Добре (4 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу. 

Задовільно (3 балів 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (2 

балів за тему) 

 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 5 здатність студента презентувати доповідь 

відповідно змісту навчального матеріалу та 

супроводити її оригінальним візуальним 

представленням. 

Реферат 5 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та 
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відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Анотування наукових 

книг та  статей 

3 вміння студента стисло визначати ключові 

позиції, які викладені автором; 

продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних 

норм української літературної мови. 

Есе 10 здатність продемонструвати  розвиток власної 

думки, зосереджений на обговорюваній 

проблемі висловлювання; продемонструвати 

дотримання лексичних, фразеологічних, 

граматичних і стилістичних норм української 

літературної мови. 

Практичне  завдання 10 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям. 

Критерії оцінювання під час іспиту 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів;  

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Предмет і завдання вікової психології. 

2. Місце вікової психології в системі наук 

3. Методи вікової психології.  

4. Методи організації дослідження (лонгітюдний метод; метод поперечних зрізів; 

комбінований метод; порівняльний метод, близнюковий метод). 

5. Експериментальні методи (лабораторний експеримент; природний експеримент; 

констатувальний експеримент; формувальний експеримент; контрольний експеримент)  

6. Специфічні методи вікової психології.  

7. Історичне становлення вікової психології 

8. Внесок українських психологів у розвиток вікової психології 

9. Поняття розвитку у вікової психології.  

10. Роль спадковості та суспільних умов психічного розвитку 

11. Закономірності та динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі 

12. Теорія поколінь. 

13. Критерії вікової періодизації розвитку особистості в онтогенезі.  
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14. Періодизації вікового розвитку в зарубіжній психології. 

15. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку (З. Фрейда; А. Фрейд, Е. Еріксона) .  

16. Соціологізаторський напрямок у віковій психології. Теорії научіння.  

17. Предиктори розвитку людини 

18. Вікові кризи та їх значення у розвитку особистості.  

19. Пренатальна стадія розвитку дитини. Народження дитини.  

20. Особливості новонародженості. Комплекс пожвавлення.  

21. Безумовні рефлекси та їх значення для розвитку дитини. 

22. Криза першого року. 

23. Особливості предметно-маніпулятивної діяльності дитини раннього віку.  

24. Розвиток мовлення і мислення у ранньому віці.  

25. Розвиток самосвідомості дітей раннього віку. Криза 3-х років.  

26. Загальна характеристика сюжетно-рольової гри. Теорії ігрової діяльності.  

27. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільнят.  

28. Особливості готовності дитини до школи.  

29. Криза 7 років. 

30. Специфіка учбової діяльності молодших школярів.  

31. Розвиток пізнавальних процесів учнів початкових класів.  

32. Особливості емоційний порушень у молодших школярів шляхи їх корекції  

33. Теорія когнітивного розвитку Ж.Піаже.  

34. Анатомо-фізіологічні особливості підлітка. Характеристика кризи підліткового періоду 

розвитку. 

35. Виникнення нового типу спілкування і міжособистісних стосунків. Тенденції до 

перебудови взаємин з дорослими і однолітками  

36. Акцентуації характеру підлітка 

37. Проблеми періодизації юності.   

38. Процеси ідентифікації та формування ідентичності в ранній юності. 

39.  Моральна свідомість і світогляд як основні новоутворення. 

40. Система ціннісних орієнтацій у юності.  

41. Професійний вибір і набуття спеціальності. Соціальна активність, професійне 

самовизначення в юнацькому віці 

42. Соціальні контакти в період зрілості. Сім’я і сімейні стосунки в житті зрілої людини.  

43. Фактори, що сприяють досягненню та збереженню високого рівня розвитку 

психофізіологічних функцій дорослої людини? 

44. Особливості мисленнєвого розвитку дорослих людей в період 20-40 років 

45. Переоцінка цінностей та переорієнтація життєвих смислів як закономірний процес розвитку 

дорослої особистості.  

46. Криза середини життя 

47. Вікова динаміка психофізіологічних функцій.  

48. Когнітивна сфера в період пізньої дорослості.Інволюція інтелектуальних процесів  

49. Ментальний досвід , його основні форми  

50. Дорослість як віковий етап соціально-психологічного становлення людини.  

51. Співвідношення поняття «дорослість» і «зрілість» у психологічній науці  

52. Особливості психічного розвитку дорослої людини. 

53. Старість як генетично детермінований процес. Класифікації видів старості 

54. Особистісна та емоційна сфера старіючої людини 

55. Процес вітаукту.  

56. Основні теорії старіння та старості.  

57. Вікова криза періоду пізньої дорослості. 

58. Стереотипи щодо осіб похилого віку. Ейджизм 

59. Профілактика старіння, довголіття і творчої життєдіяльності. 

60. Етапи вмирання виділила Е. Кюблер-Росс. 
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12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль Підсум-

ковий 

контроль 

(Іспит) 

Сум

а 

балі

в 

Змістовий 

модуль №1 

Змістов

ий 

модуль 

№ 2 

Змістовий модуль № 3 Індивіду-

альне 

самостійне 

завдання 

30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т
6 

Т
7 

Т
8 

Т
9 

Т
10 

Т
11 

Т12 

 
10 

 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 10 35 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Робоча програма навчальної дисципліни;  Силабус; Мультимедійні презентації.  

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. /О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчу та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.  

2. Гошовський Я. О. Вікова психологія: методичні рекомендації до практичних занять / 

Волинський національний університет імені Лесі Українки, кафедра педагогічної та вікової 

психології. Луцьк, 2020. 122 с. [Электрoнный реcурc] 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18605/3/vikova_pract.pdf 

3. Долинська Л. В. Геронтопсихологія : Практикум. Хрестоматія / Л. В. Долинська, Л. М. 

Співак. – К. : Каравела, 2012. – 240 с. 

4. Ковалькова Т. О. Вікова та педагогічна психологія: методичні рекомендації для студентів 

денної та заочної форм навчання / Т. О. Ковалькова. – К. : ВНЗ "Університет економіки та 

права "КРОК", 2021. – 64 с 

5. 3.Киреева З. А. Развитие coзнания детерминирoваннoе временем. / З.А.Киреева. – Oдеccа: 

ВМВ, 2010. – 379 c. 

6. Кoпoтун М. М. Гендерні та прoфеcійні чинники життєвoгo цілепoкладання cтудентcькoї 

мoлoді / М.М. Кoпoтун // Віcник піcлядиплoмнoї ocвіти : зб. наук. праць. - Вип. 7. - К. : 

Геoпринт – 2008. - C. 184-195. 
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