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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

1. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

2. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

3. Здатність актуалізувати знання у галузі дитячої психології з проблем 

соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 

4. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час практики. 

5. Здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного 

процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

6. Здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства  

ІІ. Фахові:  

1. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок дитячої психології  з іншими галузями. 

2. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості. 

3. Здатність класифікувати  основні закономірності розвитку. 

4. Здатність доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, 

позиції іншим, залучати їх до подібних дій. 

5. Здатність до продуктивного дискурсивного і  креативного мислення. 

6. Здатність до управління і моніторингу якості результатів власної 

діяльності. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні 

проблеми дитячої психології» складена Михальченко Н.В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки зі спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: сучасні наукові 

психолого-педагогічні  уявлення про методику викладання дитячої психології у 

вищій школі та визначення актуальних  проблем дитячої психології.  

Міждисциплінарні зв’язки:  педагогіка, психологія,  загальна психологія, 

вікова психологія, дитяча психологія, педагогічна психологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дитячої 

психології з методикою викладання в вищій школі»  є розвиток професійної 

компетентності: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та 

принципи організації вивчення дитячої психології; форми, методи, прийоми і 

способи роботи зі студентами та готовності до застосування їх в практичній 

діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

дитячої психології з методикою викладання в вищій школі»   є розвиток 

методичної компетентності студентів у галузі викладання дитячої психології; 

введення студентів у світ особливостей методики викладання дитячої 

психології; сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості; 

формування готовності майбутніх фахівців до організації взаємодії актуальних 

проблем дитячої психології з методикою їх викладання; ознайомлення студентів 

з позитивним досвідом методики викладання дитячої психології.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

1. Здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та 

дослідницькою культурою.  

2. Здатність знаходити джерела  інформації зі сфери вищої і дошкільної 

освіти та критично опрацьовувати їх; 

3. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності; 

4. Здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного 

процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

5. Здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства  
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ІІ. Фахові:  

1. Здатність розробляти та реалізовувати психологічні технології, 

спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу ВНЗ і ДНЗ. 

2. Здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному 

навчальному закладі. 

3. Здатність доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, 

позиції іншим, залучати їх до подібних дій. 

4. Здатність до продуктивного дискурсивного і  креативного мислення. 

5. Здатність до управління і моніторингу якості результатів власної 

діяльності. 

6. Здатність визначати і діагностувати особливості розвитку особистості 

в різних видах діяльності (індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати 

ефективність освітніх програм для вищої і дошкільної ступенів системи освіти. 

7. Здатність аналізувати педагогічні технології минулого та творчо 

трансформувати їх конструктивний потенціал у сучасний освітньо-виховний 

процес дошкільного навчального закладу. 

8. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних 

і комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми 

Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології. 

Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості дитини: актуальні 

проблеми. 

Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини від народження до вступу 

в школу 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: 

Знання, 2011. - 486с. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: 

Знання, 2011. – 333с. 
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4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

5. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

6. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

Допоміжна 

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-

орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – 

К.: Либідь, 2003. – 344с. 

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. 

3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

4. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов 

пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 

1973. - 288с.  

5. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // Вопросы 

философии, 1981. - №12. - С. 32-36.  

6. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. 

– К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

8. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 128с. 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е узд. – М.: 

Политиздат, 1977. - 304 с. 

10. Люблинская  А.А.  Детская  психология.  Учебное  пособие  для  

студентов  педагогических  ин-тов.  М.,  Просвещение, 1971.-  415с. 

11. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

12. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  -  СПб.: 

Питер,  2003.  -592с. 

13. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 

2003. – 592 с. 

14. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 

272 с. 

15. Мухина  В.С.  Детская  психология.  -  М.:ООО Апрель  Пресс,  ЗАО  

Изд-во  ЭКСМО – Пресс,  1999. - 352с. 
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16. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1996. - 394с. 

17. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

18. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

19. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

20. Осорина  М.В.  Секретный  мир  детей  в  пространстве  мира  взрослых.  

-  СПб.:  Издательство  «Питер»,  2000. -  288с. 

21. Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний інструментарій. – 

Київ: Плавник, 2006. – 112с. 

22. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский коллектив 

сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной 

психологии СПбГУ. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 

23. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  

24. Психология самосознания: Хрестоматия. / Гл. ред. Д.Я. Райгородский. - 

Самара, 2003. - 671 с.  

25. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та 

ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 720с. 

27. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328с. 

28. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. 

Ильясова. - М.: МГУ, 1981. - 464с.  

29. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. - К.: Професіонал, 

2004. - 304 с.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

(іспит).  

5.Засоби діагностики успішності навчання:  

контрольна  робота (КР), поточне опитування, тестування, реферат, 

презентація, перевірка лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних 

робіт, термінологічний словник, розробка лекційного заняття з дитячої 

психології, розробка практичного заняття з дитячої психології.   

 

 

 

 

 

 

 
 



 12 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 27 серпня  2018 р. 

 

 

Миколаїв 2018-2019 



 13 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи ____________ Н. І. Василькова  

5 вересня 2018 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ  

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 

Код та найменування спеціальності 

 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 – 2019 навчальний рік 



 14 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дитячої 

психології» для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Михальченко Наталія Вячеславівна, доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти, кандидат психологічних  наук, 

доцент_________ (Михальченко Н.В.) 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки та інклюзивної 

освіти 

Протокол від «27» серпня 2018 року № 1 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

01 Освіта  Нормативна 

 Спеціальність 

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 20 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування):  

012 Дошкільна освіта  

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 3,9 

самостійної роботи 

студента – 7,8 

Ступінь 

магістр 

22  

Практичні, семінарські 

48  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

140  

Вид контролю:  

іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –  загалом 210 

год.: 70 год. – аудиторні заняття (33,4%),  140 год. – самостійна робота  (66,6%).     
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дитячої 

психології з методикою викладання в вищій школі»  є розвиток професійної 

компетентності: набуття студентами знань про основні цілі, стратегії та 

принципи організації вивчення дитячої психології; форми, методи, прийоми і 

способи роботи зі студентами та готовності до застосування їх в практичній 

діяльності.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Актуальні проблеми 

дитячої психології з методикою викладання в вищій школі»   є розвиток 

методичної компетентності студентів у галузі викладання дитячої психології; 

введення студентів у світ особливостей методики викладання дитячої 

психології; сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості; 

формування готовності майбутніх фахівців до організації взаємодії актуальних 

проблем дитячої психології з методикою їх викладання; ознайомлення студентів 

з позитивним досвідом методики викладання дитячої психології.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

6. Здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та 

дослідницькою культурою.  

7. Здатність знаходити джерела  інформації зі сфери вищої і дошкільної 

освіти та критично опрацьовувати їх; 

8. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності; 

9. Здатність здійснювати взаємодію з учасниками освітньо-виховного 

процесу у сфері вищої і дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

10. Здатність розробляти та реалізувати соціальні технології, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства. 

ІІ. Фахові:  

1. Здатність розробляти та реалізовувати психологічні технології, 

спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу ВНЗ і ДНЗ. 

2. Здатність планувати, організовувати  й реалізовувати пізнавальні, 

розвивальні і виховні аспекти педагогічного процесу у дошкільному 

навчальному закладі. 

3. Здатність доступно, коректно і виважено пояснювати власні думки, 

позиції іншим, залучати їх до подібних дій. 

4. Здатність до продуктивного дискурсивного і  креативного мислення. 

5. Здатність до управління і моніторингу якості результатів власної 

діяльності. 
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6. Здатність визначати і діагностувати особливості розвитку особистості 

в різних видах діяльності (індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати 

ефективність освітніх програм для вищої і дошкільної ступенів системи освіти. 

7. Здатність аналізувати педагогічні технології минулого та творчо 

трансформувати їх конструктивний потенціал у сучасний освітньо-виховний 

процес дошкільного навчального закладу. 

8. Здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних 

і комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

Тема 1. Предмет дитячої психології. Методи дитячої психології. Методологічні 

засади дитячої психології. 

Тема 2. Структура, функції і завдання дитячої психології. Місце дитячої 

психології в системі психологічних наук. 

Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми. 

Тема 3. Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. Ідеї дитячої  

психології у середньовіччі та в епоху Відродження. Ідеї розвитку дитячої  

психології в епоху Просвітництва. 

Тема 4.Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ століття. 

Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття. Виникнення і розвиток дитячої психології в Україні. 

Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Тема 5.  Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Тема  6.  Актуальні теорії дитячої психології. 

Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології. 

Тема 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини. Періодизація розвитку. 

Тема  8.  Умови психічного розвитку Суперечності розвитку. Детермінанти 

психічного розвитку . 

Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості дитини: актуальні 

проблеми. 

Тема  9.   Основні теорії психічного розвитку дитини. Психічний розвиток і 

навчання.   

Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

Тема 10. Особливості пренатального розвитку. Особливості розвитку 

новонародженого. 

Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини до вступу в школу. 

Тема 11. Психологія раннього  віку. Психологія дошкільного віку. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 .  Методологічні засади дитячої психології. 

 

Лекція 1.  Предмет дитячої психології. Методи дитячої 

психології. Методологічні засади дитячої психології.  

 2  - -  

Лекція 2.  Структура, функції і завдання дитячої 

психології. Місце дитячої психології в системі психологічних 

наук.  

 2  - -  

Практична робота  1.  Основні методи дитячої психології. 

1. Методи спостереження. Види спостереження. Схема 

спостереження. 

2. Метод експерименту. Види експерименту. Умови 

проведення. Особливості застосування. Процедура 

експерименту. 

3. Лонгітюдний метод дослідження. 

4. Метод моделювання. 

  2 - -  

Практична робота 2.  Допоміжні  методи дитячої 

психології. 

1. Метод анкетування. Процедура проведення. Приклад. 

2. Метод інтерв’ю. Процедура проведення. Приклад. 

3. Близнюковий метод. Процедура проведення. Приклад. 

4. Метод бесіди. Процедура проведення. Приклад. 

5. Метод тестування. Процедура проведення. Приклад. 

6. Проективний метод. Процедура проведення. 

Малюнкові методики. Приклад. 

7. Аналіз продуктів діяльності. Процедура проведення. 

Приклад. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Місце дитячої психології в системі 

психологічних наук. 

1. Взаємозв’язок дитячої психології з педагогікою. 

2. Взаємозв’язок дитячої психології з філософією. 

3. Взаємозв’язок дитячої психології з генетикою. 

4. Взаємозв’язок дитячої психології з загальною 

психологією. 

5. Взаємозв’язок дитячої психології з віковою 

психологією. 

6. Взаємозв’язок дитячої психології з психотерапією. 

7. Взаємозв’язок дитячої психології з психологічним 

консультуванням. 

8. Взаємозв’язок дитячої психології з патопсихологією. 

9. Взаємозв’язок дитячої психології з психокорекцією. 

10. Взаємозв’язок дитячої психології з 

психодіагностикою. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

 «Виникнення і розвиток дитячої психології» 

«Методи дитячої психології» 

«Дитяча психологія в системі психологічних наук» 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 
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Кредит  2. Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми 

Лекція 3. Зародження знань з дитячої  психології у давньому 

світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

 2  - -  

Лекція 4.   Становлення дитячої психології у ХІХ – на 

початку ХХ століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  

у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Виникнення 

і розвиток дитячої психології в Україні 

 2     

Практична робота  4.   

Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

  2    

Практична робота 5. 

Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

  2    

Практична робота 6.  Виникнення і розвиток дитячої 

психології в Україні (аналіз наукових фахових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: «Історія розвитку дитячої 

психології» 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Предмет  дитячої  психології. 

2. Методи дитячої психології. Методологічні засади дитячої 

психології. 

3. Структура, функції і завдання дитячої  психології. 

4.  Місце дитячої психології в системі психологічних наук.  

5.Зародження знань з вікової психології у давньому світі 

6.Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. 

7.Ідеї розвитку вікової психології в епоху Просвітництва. 

8.Становлення вікової психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. 

9.Тенденції розвитку вікової психології  у другій половині ХХ 

– на початку ХХІ століття 

10.Виникнення і розвиток вікової психології в Україні. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

 

Лекція 5.  Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої 

психології. 

1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

5.Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

6. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 2  - -  

Лекція 6.  Актуальні теорії дитячої психології. 

1. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

 2     
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2. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

3. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

4. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

5. Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

6. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний 

розвиток дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   

вікового розвитку   

Практична робота  7. Актуальні напрями дитячої 

психології. 

 1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

  2    

Практична робота  8. Актуальні концепції дитячої 

психології. 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

  2    

Практична  робота 9. Актуальні теорії дитячої психології. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку . 

Аналіз сучасних підходів до періодизації особистості. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

Розробка тестів. (30 тестів: 5 питань за кожним кредитом, 

4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

Концепції розвитку вікової психології  

Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. Епігенетична  

теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку. 

      

КРЕДИТ 3 30 4 6 - - 20 
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Кредит  4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології 

Лекція 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини. 

Періодизація розвитку. 

 2     

Лекція 8.  Умови психічного розвитку Суперечності 

розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

 2     

Практична робота  10.  Психічний і особистісний розвиток 

дитини. 

  2    

Практична робота  11. Періодизація розвитку.   2    

Практична  робота 12. Умови психічного розвитку. 

Суперечності розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання (на вибір): 

1.Підготовка тез доповідей та участь у конференції  

2. Підготовка наукової статті 

3. Участь у конкурсі наукових робіт  

      

Контрольна робота 3.  

Перелік питань: 

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку. 

3. Умови психічного розвитку. 

4. Суперечності розвитку. 

5. Детермінанти психічного розвитку. 

      

КРЕДИТ 4 30 4 6 - - 20 

Кредит  5. Загальні закономірності розвитку особистості дитини:  

актуальні проблеми. 

 

Лекція 9.   Основні теорії психічного розвитку дитини. 

Психічний розвиток і навчання.   

Загальні закономірності розвитку особистості.  Показники 

порушення психічного і особистісного розвитку дитини.  

Психологічний портрет зрілої особистості. Провідна роль 

навчання і виховання у психічному  розвитку дитини. 

 2     

Практична робота  13.  Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

  2    

Практична робота  14. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини.   

  2    

Практична  робота 15. Психологічний портрет зрілої 

особистості. 

  2    

Практична робота  16.  Провідна роль навчання і виховання 

у психічному  розвитку дитини. 

  2    

Самостійна робота № 5. 

Творче есе: «Психологічний портрет особистості». 

      

Контрольна робота 4.  

Перелік питань: 

Загальні закономірності розвитку особистості. 

Показники і порушення психічного і особистісного розвитку 

дитини. 

Провідна роль навчання і виховання у психічному розвитку 

дитини. 

 

      

КРЕДИТ 5 30 2 8 - - 20 
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Кредит  6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

 

Лекція 10. Особливості пренатального розвитку. 

Особливості розвитку новонародженого. 

Початок людського життя.  Пренатальний розвиток. 

Особливості розвитку новонародженого: Ситуація дозрівання 

і розвитку новонародженого; Комплекс пожвавлення. 

Особливості психічного розвитку немовляти. Соціальна 

ситуація розвитку і провідна діяльність немовляти. 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, розвиток 

пам’яті, Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти. Криза першого 

року життя. 

 2     

Практична робота  17.  Особливості пренатального 

розвитку.  

Початок людського життя.   

Пренатальний розвиток. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична робота  18. Сімя в очікуванні дитини. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична  робота 19. Особливості розвитку 

новонародженого:  

Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого;  

Комплекс пожвавлення.  

Особливості психічного розвитку немовляти.  

Соціальна ситуація  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій)проблеми. 

  2    

Практична робота  20.  Особливості розвитку немовляти: 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, 

розвиток пам’яті,  

Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти.  

Криза першого року життя.  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій). 

  2    

Самостійна робота № 6. 

Словник ( по 5 термінологічних слів до кожного кредиту). 

      

КРЕДИТ 6 30 2 8 - - 20 

Кредит  7. Психічний і особистісний розвиток дитини  

до вступу в школу. 

 

Лекція 11. Психологія раннього  віку. Психологія 

дошкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

 2     
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Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

Готовність дошкільника до навчання в школі: інтелектуальна 

готовність, особистісна та соціально-психологічна готовність, 

вольова готовність. 

Практична робота  21.  Актуальні проблеми раннього  

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

  2    

Практична робота  22. Особливості пізнавального 

розвитку дітей раннього віку 

 Особливості розвитку уяви в ранньому віці. 

Особливості розвитку уваги в ранньому віці. 

Особливості розвитку пам’яті в ранньому віці. 

Особливості розвитку відчуттів та сприймання в ранньому 

віці. 

Особливості розвитку мовлення та мислення в ранньому віці. 

  2    

Практична  робота 23. Актуальні проблеми дошкільного 

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

  2    

Практична робота  24.  Готовність дошкільника до 

навчання в школі: інтелектуальна готовність, особистісна 

та соціально-психологічна готовність, вольова готовність. 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного 

віку:  

Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

Розвиток мислення дошкільника. 

Розвиток уваги дошкільника. 

Розвиток пам’яті дошкільника. 

Розвиток уяви дошкільника. 

  2    

Самостійна робота № 7. 

Конспект першоджерела 

      

КРЕДИТ 7 30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
210 22 48 - - 140 
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6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

 

 

1 Практична робота  1.  Основні методи дитячої психології. 

5. Методи спостереження. Види спостереження. Схема 

спостереження. 

6. Метод експерименту. Види експерименту. Умови 

проведення. Особливості застосування. Процедура 

експерименту. 

7. Лонгітюдний метод дослідження. 

8. Метод моделювання. 

2 

2 Практична робота 2.  Допоміжні  методи дитячої психології. 

8. Метод анкетування. Процедура проведення. Приклад. 

9. Метод інтерв’ю. Процедура проведення. Приклад. 

10. Близнюковий метод. Процедура проведення. Приклад. 

11. Метод бесіди. Процедура проведення. Приклад. 

12. Метод тестування. Процедура проведення. Приклад. 

13. Проективний метод. Процедура проведення. Малюнкові 

методики. Приклад. 

14. Аналіз продуктів діяльності. Процедура проведення. 

Приклад. 

2 

3 Практична робота 3.  Місце дитячої психології в системі 

психологічних наук. 

11. Взаємозв’язок дитячої психології з педагогікою. 

12. Взаємозв’язок дитячої психології з філософією. 

13. Взаємозв’язок дитячої психології з генетикою. 

14. Взаємозв’язок дитячої психології з загальною психологією. 

15. Взаємозв’язок дитячої психології з віковою психологією. 

16. Взаємозв’язок дитячої психології з психотерапією. 

17. Взаємозв’язок дитячої психології з психологічним 

консультуванням. 

18. Взаємозв’язок дитячої психології з патопсихологією. 

19. Взаємозв’язок дитячої психології з психокорекцією. 

20. Взаємозв’язок дитячої психології з психодіагностикою. 

2 

 Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні 

проблеми 

 

4 Практична робота  4.   

Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху Відродження. 

Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху Просвітництва. 

2 

5 Практична робота 5. 

Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ століття. 

Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття. 

2 

6 Практична робота 6.  Виникнення і розвиток дитячої психології в 

Україні (аналіз наукових фахових журналів, авторефератів, 

дисертацій) 

2 

 Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

 

 

7 Практична робота  7. Актуальні напрями дитячої психології. 2 
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 1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

8 Практична робота  8. Актуальні концепції дитячої психології. 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини (Вільям 

Штерн) 

Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

2 

9 Практична  робота 9. Актуальні теорії дитячої психології. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток дитини 

(Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку . 

Аналіз сучасних підходів до періодизації особистості. 

2 

 Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої 

психології. 

 

 

10 Практична робота  10.  Психічний і особистісний розвиток 

дитини. 

2 

11 Практична робота  11. Періодизація розвитку. 2 

12 Практична  робота 12. Умови психічного розвитку. Суперечності 

розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

2 

 Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості дитини: 

актуальні проблеми. 

 

 

13 Практична робота  13.  Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

2 

14 Практична робота  14. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини.   

2 

15 Практична  робота 15. Психологічний портрет зрілої особистості. 2 

16 Практична робота  16.  Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

2 

 Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

 

 

17 Практична робота  17.  Особливості пренатального розвитку.  

Початок людського життя.   

Пренатальний розвиток. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

2 

18 Практична робота  18. Сімя в очікуванні дитини. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

2 

19 Практична  робота 19. Особливості розвитку новонародженого:  

Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого;  

Комплекс пожвавлення.  

Особливості психічного розвитку немовляти.  

Соціальна ситуація  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

2 
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авторефератів, дисертацій)проблеми. 

20 Практична робота  20.  Особливості розвитку немовляти: 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, розвиток 

пам’яті,  

Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими людьми. 

Новоутворення періоду немовляти.  

Криза першого року життя.  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій). 

2 

 Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини до вступу в 

школу. 
 

21 Практична робота  21.  Актуальні проблеми раннього  віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

2 

22 Практична робота  22. Особливості пізнавального розвитку 

дітей раннього віку 

 Особливості розвитку уяви в ранньому віці. 

Особливості розвитку уваги в ранньому віці. 

Особливості розвитку пам’яті в ранньому віці. 

Особливості розвитку відчуттів та сприймання в ранньому віці. 

Особливості розвитку мовлення та мислення в ранньому віці. 

2 

23 Практична  робота 23. Актуальні проблеми дошкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

2 

24 Практична робота  24.  Готовність дошкільника до навчання в 

школі: інтелектуальна готовність, особистісна та соціально-

психологічна готовність, вольова готовність. 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку:  

Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

Розвиток мислення дошкільника. 

Розвиток уваги дошкільника. 

Розвиток пам’яті дошкільника. 

Розвиток уяви дошкільника. 

2 

Разом: 48 
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8. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

 

20 

 Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

 «Виникнення і розвиток дитячої психології» 

«Методи дитячої психології» 

«Дитяча психологія в системі психологічних наук» 

 

2. Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні 

проблеми 

 

20 

 Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: «Історія розвитку дитячої 

психології» 

 

3. Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої 

психології. 

 

20 

 Самостійна робота № 3. 

Розробка тестів. (30 тестів: 5 питань за кожним кредитом, 4 

варіанти відповіді) 

 

4. Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої 

психології. 

 

20 

 Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання (на вибір): 

1.Підготовка тез доповідей та участь у конференції  

2. Підготовка наукової статті 

3. Участь у конкурсі наукових робіт 

 

5. Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості 

дитини: актуальні проблеми. 

 

20 

 Самостійна робота № 5. 

Творче есе: «Психологічний портрет особистості». 

 

6. Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої 

психології 

 

20 

 Самостійна робота № 6. 

Словник ( по 5 термінологічних слів до кожного кредиту). 

 

7. Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини до вступу 

в школу. 

20 

 Самостійна робота № 7. 

Конспект першоджерела 

 

Разом: 140 
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9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Підготовка наукової статті з актуальних проблем дитячої психології. 

Напрями досліджень: 

1. Основні  теорії  психічного  розвитку  дитини. 

2. Біогенетичні  підходи  до  дослідження  психіки. 

3. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

4. Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. 

5. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

6. Криза  ідентичності  за  Е.Еріксоним. 

7. Теорія  соціального научіння.  Теорія  Р.Сірса.   

8. Когнітивний  підхід ( Вчення  Жана  Піаже). 

9. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

10. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  Л.С.Виготського. 

11. Новоутворення.  Соціальна  ситуація  розвитку.  Провідна  діяльність. Криза.   

12. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

13. Психічний  розвиток  і  навчання. 

14. Основні  підходи  до  проблеми  співвідношення  навчання  та  розвитку. 

15. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  в  роботах  Л.С.Виготського.  Зона  

найближчого  розвитку. 

16. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  навчально-виховному  процесі. 

17. Психологія  немовля чого  періоду. 

18. Новонародженість.  Загальна  характеристика. 

19. Новоутворення  немовля чого  періоду. 

20. Ранній  вік.  Загальна  характеристика. 

21. Новоутворення  раннього  віку. 

22. Провідний  вид  діяльності  раннього  віку. 

23. Характеристика  кризи  трьох  років. 

24. Дошкільний  вік.  Загальна  характеристика. 

25. Новоутворення  в  дошкільному  віці. 

26. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

27. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

28. Розвиток  особистості  дошкільника. 

29. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

10. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Методи контролю 

Контрольна робота (КР), поточне опитування, тестування, реферат, презентація, 

перевірка лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт, термінологічний 

словник, розробка лекційного заняття з дитячої психології, розробка практичного заняття з 

дитячої психології.  

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит у формі тестування. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

Іспит  

 

 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 
Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит 

4 

Кредит 

5 

Кредит 

6 

Кредит 7 80 280 700 

60 40 40 40 40 60 60 

 

Оцінювання 7 кредитів = 700 балів 

 
кредит 

вид  

контролю 

Кредит 1. 

 
Кредит 2. 

 
Кредит 3. 

 
Кредит 4. 

 
Кредит 5. 

 

 

Кредит 6. 

 

 

Кредит 7. 

 

 

 

 

Аудиторна 

робота 

(140 балів) 

 

 

Аудиторні 

(20 б) 

П.1 (10) 

П.2 (5) 

П. 3 (5) 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.4 (10) 

П.5 (5) 

П.6 (5) 

Аудиторні  

(20 б) 

П.7 (10) 

П. 8 (5) 

П.9 (5) 

 

Аудиторні  

(20 б) 

П.10 (10) 

П.11 (5) 

П.12  (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.13 (5) 

П.14 (5) 

П.15 (5) 

П.16 (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.17 (5) 

П.18 (5) 

П.19 (5) 

П.20 (5) 

 

Аудиторн

і 

 (20 б) 

П.21 (5) 

П.22 (5) 

П.23 (5) 

П.24 (5) 

 

 

 

Самостійна 

робота 

(280 балів) 

 

 

 

Сам.  робота 

 (40 б.) 

 

 

 

Реферат (40) 

 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація 

(20) 

 

 

Сам. робота  

(40 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Тестування 

(20) 

 

Сам. робота 

 (40 б) 

Контрольна  

робота 3 (20) 

 

Індивідуальн

е науково-

дослідне  

завдання.  

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 4 (20) 

 

Творче есе 

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

 

 

 

 Словник 

(40) 

 

Сам. 

робота 

 (40 б.) 

 

 

  

Конспект 

першодже

рела(40) 

 

 

Іспит 

(280 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів  

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Накопичува

льні бали/ 

сума 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

9. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 2011. - 

486с. 

10. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

11. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. – 

333с. 

12. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

13. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

14. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

15. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

16. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 

Допоміжна 

30. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-орієнтований підхід: 

науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 2003. – 344с. 

31. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. 

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

З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

33. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов 

пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 1973. - 288с.  

34. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // Вопросы философии, 

1981. - №12. - С. 32-36.  

35. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 

2004. – 400 с. 

36. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 1968. - 571 

с. 

37. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

38. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е узд. – М.: Политиздат, 1977. 

- 304 с. 

39. Люблинская  А.А.  Детская  психология.  Учебное  пособие  для  студентов  

педагогических  ин-тов.  М.,  Просвещение, 1971.-  415с. 

40. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 2004. - 

487 с. 

41. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  -  СПб.: Питер,  2003.  -

592с. 
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с. 
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4. dnz37.klasna.com/uk/site/rozdumi-pro-simeine-vikho.html 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології » 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 
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відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 
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захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 

для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 
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розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 
1
/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

іспит 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Кредит № 1 Кредит № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10
/10 

10
/10 

10
/10 20 20 100 

10
/10 

10
/10 

10
/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 
10

/10 – 
теоретичні знання

/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 
10

/10 – 
теоретичні знання

/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 
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на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє 

наводити приклади на підтвердження цього і робити 

висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі об’єкти за певними 

ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 
Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед 

інших за зовнішніми ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, іспит. 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

Іспит  

 

 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 
Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит 

4 

Кредит 

5 

Кредит 

6 

Кредит 7 80 280 700 

60 40 40 40 40 60 60 

 

Оцінювання 7 кредитів = 700 балів 

 
кредит 

вид  

контролю 

Кредит 1. 

 
Кредит 2. 

 
Кредит 3. 

 
Кредит 4. 

 
Кредит 5. 

 

 

Кредит 6. 

 

 

Кредит 7. 

 

 

 

 

Аудиторна 

робота 

(140 балів) 

 

 

Аудиторні 

(20 б) 

П.1 (10) 

П.2 (5) 

П. 3 (5) 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.4 (10) 

П.5 (5) 

П.6 (5) 

Аудиторні  

(20 б) 

П.7 (10) 

П. 8 (5) 

П.9 (5) 

 

Аудиторні  

(20 б) 

П.10 (10) 

П.11 (5) 

П.12  (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.13 (5) 

П.14 (5) 

П.15 (5) 

П.16 (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.17 (5) 

П.18 (5) 

П.19 (5) 

П.20 (5) 

 

Аудиторн

і 

 (20 б) 

П.21 (5) 

П.22 (5) 

П.23 (5) 

П.24 (5) 

 

 

 

Самостійна 

робота 

(280 балів) 

 

 

 

Сам.  робота 

 (40 б.) 

 

 

 

Реферат (40) 

 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація 

(20) 

 

 

Сам. робота  

(40 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Тестування 

(20) 

 

Сам. робота 

 (40 б) 

Контрольна  

робота 3 (20) 

 

Індивідуальн

е науково-

дослідне  

завдання.  

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 4 (20) 

 

Творче есе 

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

 

 

 

 Словник 

(40) 

 

Сам. 

робота 

 (40 б.) 

 

 

  

Конспект 

першодже

рела(40) 

 

 

Іспит 

(280 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів  

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Накопичува

льні бали/ 

сума 

100 100 100 100 100 100 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 27 серпня  2018 р. 

 

Миколаїв 2018-2019 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 27 серпня  2018 р. 

 

Миколаїв 2018-2019 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

Лекція 1. Предмет дитячої психології. Методи дитячої психології. 

Методологічні засади дитячої психології. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту дитячої психології як складової  

психології; усвідомити специфіку розвитку розвитку дитячої психології; 

засвоїти мету та завдання дитячої психології. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 

2011. – 333с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

3. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

4. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  
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Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

Лекція 2. Структура, функції і завдання дитячої психології. Місце дитячої 

психології в системі психологічних наук. 

Мета:  

оволодіти знаннями щодо змісту  структури, функції і завданнь дитячої 

психології; усвідомити специфіку розвитку дитячої психології; засвоїти місце 

дитячої психології в системі психологічних наук; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
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1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 

2011. – 333с. 

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

5. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

6. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 
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8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми. 
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Лекція 3. Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. Ідеї дитячої  

психології у середньовіччі та в епоху Відродження. Ідеї розвитку дитячої  

психології в епоху Просвітництва. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо зародження з дитячої психології; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – Київ: Вид-

во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с. 
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2. Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. Каліна. – К.: 

Академвидав, 2010. – 288 с. – (Альма-матер). 

3. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.  

4. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

5. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

6. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

7. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

8. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

11. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

12. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

13. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

14. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

15. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 
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Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 

 

План лекційного заняття №4 

Кредит 2. Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми. 

Лекція 4. Тема 4.Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття. Виникнення і розвиток дитячої психології в Україні. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо становлення дитячої психології. 
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- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

2. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. 

– 333с. 

3. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

4. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 
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5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 



 55 

 

План лекційного заняття №5 

Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Лекція  5.  Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту актуальних напрямів, концепцій, 

теорій дитячого розвитку. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  
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1. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

2. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

3. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

7. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

8. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

9. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

10. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

11. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №6 

Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

Лекція 6. Актуальні теорії дитячої психології. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту актуальних теорій дечого розвитку; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  
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Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

5. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

6. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 
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7. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

8. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

9. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 
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Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №7 

Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології. 

Лекція  7.  Психічний і особистісний розвиток дитини. Періодизація розвитку. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психічного і особистісного 

розвитку дитини, визначити періодизацію диячого розвитку; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 
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матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. 

– 333с. 

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

5. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

6. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 
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Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №8 

Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології. 

Лекція 8. Умови психічного розвитку Суперечності розвитку. Детермінанти 

психічного розвитку . 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту умов психічного розвитку дитини, 

суперечності розвитку, детермінантів психічного розвитку; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 
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2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

6. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

7. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

8. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

9. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: Питер, 

2001. - 504 с.  

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

Запитання для самоперевірки 
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Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №9 

Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості дитини: актуальні 

проблеми. 

Лекція   9.   Основні теорії психічного розвитку дитини. Психічний розвиток і 

навчання.   
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Мета:  

- засвоїти основні теорії психічного розвитку дитини,  психічний 

розвиток і навчання; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Кузьмінський А І. Педагогіка вищої школи: навч. Посібник. – К.: Знання, 

2011. - 486с. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 
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3. Власова О.І. Основи психології та педагогіки: підручник. – К.: Знання, 2011. 

– 333с. 

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

5. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

6. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

7. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №9 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  
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6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №10 

Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

Лекція 10. Особливості пренатального розвитку. Особливості розвитку 

новонародженого. 

Мета:  

- оволодіти особливостями пренатального розвитку, визначити 

особливості розвитку новонародженого; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 



 68 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

8. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е вид., 

перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 

2003. – 448 с. 

10. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

11. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, П.К.Анохин и 

др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 
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12. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

13. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: Прогресс, 

1994. – 480с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №10 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №11 

Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини до вступу в школу. 

Лекція11. Психологія раннього  віку. Психологія дошкільного віку. 

Мета:  

- оволодіти особливостями розвитку дітей раннього віку, дошкільного 

віку; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної бесіди, бесіди-

повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, евристичної 

бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

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

З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

3. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

4. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний посібник. - 

Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

5. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2005. – 360 с. 

Запитання для самоперевірки 
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Структура лекційного заняття №11 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Актуальні проблеми дитячої психології» 

1. Основні  теорії  психічного  розвитку  дитини. 

2. Біогенетичні  підходи  до  дослідження  психіки. 

3. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

4. Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. 

5. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

6. Криза  ідентичності  за  Е.Еріксоним. 

7. Теорія  соціального научіння.  Теорія  Р.Сірса.   

8. Когнітивний  підхід ( Вчення  Жана  Піаже). 

9. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

10. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  Л.С.Виготського. 

11. Новоутворення.  Соціальна  ситуація  розвитку.  Провідна  діяльність. 

Криза.   

12. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

13. Психічний  розвиток  і  навчання. 

14. Основні  підходи  до  проблеми  співвідношення  навчання  та  розвитку. 

15. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  в  роботах  

Л.С.Виготського.  Зона  найближчого  розвитку. 

16. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  навчально-виховному  

процесі. 

17. Психологія  немовля чого  періоду. 

18. Новонародженість.  Загальна  характеристика. 

19. Новоутворення  немовля чого  періоду. 

20. Ранній  вік.  Загальна  характеристика. 

21. Новоутворення  раннього  віку. 

22. Провідний  вид  діяльності  раннього  віку. 

23. Характеристика  кризи  трьох  років. 

24. Дошкільний  вік.  Загальна  характеристика. 

25. Новоутворення  в  дошкільному  віці. 
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26. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

27. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

28. Розвиток  особистості  дошкільника. 

29. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Актуальні проблеми диячої 

психології» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни дають можливість студенту самостійно 

опрацювати зміст матеріалу навчальної дисципліни, з яким він частково 

ознайомлюється у процесі лекційних занять. У цьому аспекті практичні та 

лабораторні заняття є тим додатковим комплексом, який розширює та збагачує 

арсенал знань студентів з навчальної дисципліни й активує його навчальну та 

пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

Підготовку до практичних занять доцільно починати з ознайомлення з 

питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 
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Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 
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Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 
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Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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Структура навчальної дисципліни 

 «Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 .  Методологічні засади дитячої психології. 

 

Лекція 1.  Предмет дитячої психології. Методи дитячої 

психології. Методологічні засади дитячої психології.  

 2  - -  

Лекція 2.  Структура, функції і завдання дитячої 

психології. Місце дитячої психології в системі психологічних 

наук.  

 2  - -  

Практична робота  1.  Основні методи дитячої психології. 

9. Методи спостереження. Види спостереження. Схема 

спостереження. 

10. Метод експерименту. Види експерименту. Умови 

проведення. Особливості застосування. Процедура 

експерименту. 

11. Лонгітюдний метод дослідження. 

12. Метод моделювання. 

  2 - -  

Практична робота 2.  Допоміжні  методи дитячої 

психології. 

15. Метод анкетування. Процедура проведення. Приклад. 

16. Метод інтерв’ю. Процедура проведення. Приклад. 

17. Близнюковий метод. Процедура проведення. Приклад. 

18. Метод бесіди. Процедура проведення. Приклад. 

19. Метод тестування. Процедура проведення. Приклад. 

20. Проективний метод. Процедура проведення. 

Малюнкові методики. Приклад. 

21. Аналіз продуктів діяльності. Процедура проведення. 

Приклад. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Місце дитячої психології в системі 

психологічних наук. 

21. Взаємозв’язок дитячої психології з педагогікою. 

22. Взаємозв’язок дитячої психології з філософією. 

23. Взаємозв’язок дитячої психології з генетикою. 

24. Взаємозв’язок дитячої психології з загальною 

психологією. 

25. Взаємозв’язок дитячої психології з віковою 

психологією. 

26. Взаємозв’язок дитячої психології з психотерапією. 

27. Взаємозв’язок дитячої психології з психологічним 

консультуванням. 

28. Взаємозв’язок дитячої психології з патопсихологією. 

29. Взаємозв’язок дитячої психології з психокорекцією. 

30. Взаємозв’язок дитячої психології з 

психодіагностикою. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

2. Реферат. 

 «Виникнення і розвиток дитячої психології» 

«Методи дитячої психології» 

«Дитяча психологія в системі психологічних наук» 

     20 
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КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми 

Лекція 3. Зародження знань з дитячої  психології у давньому 

світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

 2  - -  

Лекція 4.   Становлення дитячої психології у ХІХ – на 

початку ХХ століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  

у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Виникнення 

і розвиток дитячої психології в Україні 

 2     

Практична робота  4.   

Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

  2    

Практична робота 5. 

Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

  2    

Практична робота 6.  Виникнення і розвиток дитячої 

психології в Україні (аналіз наукових фахових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: «Історія розвитку дитячої 

психології» 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Предмет  дитячої  психології. 

2. Методи дитячої психології. Методологічні засади дитячої 

психології. 

3. Структура, функції і завдання дитячої  психології. 

4.  Місце дитячої психології в системі психологічних наук.  

5.Зародження знань з вікової психології у давньому світі 

6.Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. 

7.Ідеї розвитку вікової психології в епоху Просвітництва. 

8.Становлення вікової психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. 

9.Тенденції розвитку вікової психології  у другій половині ХХ 

– на початку ХХІ століття 

10.Виникнення і розвиток вікової психології в Україні. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

 

Лекція 5.  Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої 

психології. 

1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

5.Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

6. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 2  - -  
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Лекція 6.  Актуальні теорії дитячої психології. 

7. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

8. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

9. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

10. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

11. Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

12. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний 

розвиток дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   

вікового розвитку   

 2     

Практична робота  7. Актуальні напрями дитячої 

психології. 

 1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

  2    

Практична робота  8. Актуальні концепції дитячої 

психології. 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

  2    

Практична  робота 9. Актуальні теорії дитячої психології. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку . 

Аналіз сучасних підходів до періодизації особистості. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

Розробка тестів. (30 тестів: 5 питань за кожним кредитом, 

4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

Концепції розвитку вікової психології  

Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. Епігенетична  

теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 
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дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку. 

КРЕДИТ 3 30 4 6 - - 20 

Кредит  4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології 

Лекція 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини. 

Періодизація розвитку. 

 2     

Лекція 8.  Умови психічного розвитку Суперечності 

розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

 2     

Практична робота  10.  Психічний і особистісний розвиток 

дитини. 

  2    

Практична робота  11. Періодизація розвитку.   2    

Практична  робота 12. Умови психічного розвитку. 

Суперечності розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання (на вибір): 

1.Підготовка тез доповідей та участь у конференції  

2. Підготовка наукової статті 

3. Участь у конкурсі наукових робіт  

      

Контрольна робота 3.  

Перелік питань: 

6. Психічний і особистісний розвиток людини. 

7. Періодизація вікового розвитку. 

8. Умови психічного розвитку. 

9. Суперечності розвитку. 

10. Детермінанти психічного розвитку. 

      

КРЕДИТ 4 30 4 6 - - 20 

Кредит  5. Загальні закономірності розвитку особистості дитини:  

актуальні проблеми. 

 

Лекція 9.   Основні теорії психічного розвитку дитини. 

Психічний розвиток і навчання.   

Загальні закономірності розвитку особистості.  Показники 

порушення психічного і особистісного розвитку дитини.  

Психологічний портрет зрілої особистості. Провідна роль 

навчання і виховання у психічному  розвитку дитини. 

 2     

Практична робота  13.  Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

  2    

Практична робота  14. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини.   

  2    

Практична  робота 15. Психологічний портрет зрілої 

особистості. 

  2    

Практична робота  16.  Провідна роль навчання і виховання 

у психічному  розвитку дитини. 

  2    

Самостійна робота № 5. 

Творче есе: «Психологічний портрет особистості». 

      

Контрольна робота 4.  

Перелік питань: 

Загальні закономірності розвитку особистості. 

Показники і порушення психічного і особистісного розвитку 

дитини. 

Провідна роль навчання і виховання у психічному розвитку 

      



 85 

дитини. 

 

КРЕДИТ 5 30 2 8 - - 20 

Кредит  6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

 

Лекція 10. Особливості пренатального розвитку. 

Особливості розвитку новонародженого. 

Початок людського життя.  Пренатальний розвиток. 

Особливості розвитку новонародженого: Ситуація дозрівання 

і розвитку новонародженого; Комплекс пожвавлення. 

Особливості психічного розвитку немовляти. Соціальна 

ситуація розвитку і провідна діяльність немовляти. 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, розвиток 

пам’яті, Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти. Криза першого 

року життя. 

 2     

Практична робота  17.  Особливості пренатального 

розвитку.  

Початок людського життя.   

Пренатальний розвиток. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична робота  18. Сімя в очікуванні дитини. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична  робота 19. Особливості розвитку 

новонародженого:  

Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого;  

Комплекс пожвавлення.  

Особливості психічного розвитку немовляти.  

Соціальна ситуація  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій)проблеми. 

  2    

Практична робота  20.  Особливості розвитку немовляти: 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, 

розвиток пам’яті,  

Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти.  

Криза першого року життя.  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій). 

  2    

Самостійна робота № 6. 

Словник ( по 5 термінологічних слів до кожного кредиту). 

      

КРЕДИТ 6 30 2 8 - - 20 

Кредит  7. Психічний і особистісний розвиток дитини  

до вступу в школу. 

 

Лекція 11. Психологія раннього  віку. Психологія 

дошкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

 2     
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Криза трьох років. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

Готовність дошкільника до навчання в школі: інтелектуальна 

готовність, особистісна та соціально-психологічна готовність, 

вольова готовність. 

Практична робота  21.  Актуальні проблеми раннього  

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

  2    

Практична робота  22. Особливості пізнавального 

розвитку дітей раннього віку 

 Особливості розвитку уяви в ранньому віці. 

Особливості розвитку уваги в ранньому віці. 

Особливості розвитку пам’яті в ранньому віці. 

Особливості розвитку відчуттів та сприймання в ранньому 

віці. 

Особливості розвитку мовлення та мислення в ранньому віці. 

  2    

Практична  робота 23. Актуальні проблеми дошкільного 

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

  2    

Практична робота  24.  Готовність дошкільника до 

навчання в школі: інтелектуальна готовність, особистісна 

та соціально-психологічна готовність, вольова готовність. 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного 

віку:  

Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

Розвиток мислення дошкільника. 

Розвиток уваги дошкільника. 

Розвиток пам’яті дошкільника. 

Розвиток уяви дошкільника. 

  2    

Самостійна робота № 7. 

Конспект першоджерела 

      

КРЕДИТ 7 30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
210 22 48 - - 140 
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Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Методологічні засади дитячої психології. 

 

 

1 Практична робота  1.  Основні методи дитячої психології. 

13. Методи спостереження. Види спостереження. Схема 

спостереження. 

14. Метод експерименту. Види експерименту. Умови 

проведення. Особливості застосування. Процедура 

експерименту. 

15. Лонгітюдний метод дослідження. 

16. Метод моделювання. 

2 

2 Практична робота 2.  Допоміжні  методи дитячої психології. 

22. Метод анкетування. Процедура проведення. Приклад. 

23. Метод інтерв’ю. Процедура проведення. Приклад. 

24. Близнюковий метод. Процедура проведення. Приклад. 

25. Метод бесіди. Процедура проведення. Приклад. 

26. Метод тестування. Процедура проведення. Приклад. 

27. Проективний метод. Процедура проведення. Малюнкові 

методики. Приклад. 

28. Аналіз продуктів діяльності. Процедура проведення. 

Приклад. 

2 

3 Практична робота 3.  Місце дитячої психології в системі 

психологічних наук. 

31. Взаємозв’язок дитячої психології з педагогікою. 

32. Взаємозв’язок дитячої психології з філософією. 

33. Взаємозв’язок дитячої психології з генетикою. 

34. Взаємозв’язок дитячої психології з загальною психологією. 

35. Взаємозв’язок дитячої психології з віковою психологією. 

36. Взаємозв’язок дитячої психології з психотерапією. 

37. Взаємозв’язок дитячої психології з психологічним 

консультуванням. 

38. Взаємозв’язок дитячої психології з патопсихологією. 

39. Взаємозв’язок дитячої психології з психокорекцією. 

40. Взаємозв’язок дитячої психології з психодіагностикою. 

2 

 Кредит 2.  Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні 

проблеми 

 

4 Практична робота  4.   

Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху Відродження. 

Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху Просвітництва. 

2 

5 Практична робота 5. 

Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ століття. 

Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ століття. 

2 

6 Практична робота 6.  Виникнення і розвиток дитячої психології в 

Україні (аналіз наукових фахових журналів, авторефератів, 

дисертацій) 

2 

 Кредит 3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

 

 

7 Практична робота  7. Актуальні напрями дитячої психології. 2 
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 1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

8 Практична робота  8. Актуальні концепції дитячої психології. 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини (Вільям 

Штерн) 

Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

2 

9 Практична  робота 9. Актуальні теорії дитячої психології. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток дитини 

(Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку . 

Аналіз сучасних підходів до періодизації особистості. 

2 

 Кредит 4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої 

психології. 

 

 

10 Практична робота  10.  Психічний і особистісний розвиток 

дитини. 

2 

11 Практична робота  11. Періодизація розвитку. 2 

12 Практична  робота 12. Умови психічного розвитку. Суперечності 

розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

2 

 Кредит 5.  Загальні закономірності розвитку особистості дитини: 

актуальні проблеми. 

 

 

13 Практична робота  13.  Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

2 

14 Практична робота  14. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини.   

2 

15 Практична  робота 15. Психологічний портрет зрілої особистості. 2 

16 Практична робота  16.  Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

2 

 Кредит 6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

 

 

17 Практична робота  17.  Особливості пренатального розвитку.  

Початок людського життя.   

Пренатальний розвиток. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

2 

18 Практична робота  18. Сімя в очікуванні дитини. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

2 

19 Практична  робота 19. Особливості розвитку новонародженого:  

Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого;  

Комплекс пожвавлення.  

Особливості психічного розвитку немовляти.  

Соціальна ситуація  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

2 
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авторефератів, дисертацій)проблеми. 

20 Практична робота  20.  Особливості розвитку немовляти: 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, розвиток 

пам’яті,  

Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими людьми. 

Новоутворення періоду немовляти.  

Криза першого року життя.  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій). 

2 

 Кредит 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини до вступу в 

школу. 
 

21 Практична робота  21.  Актуальні проблеми раннього  віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

2 

22 Практична робота  22. Особливості пізнавального розвитку 

дітей раннього віку 

 Особливості розвитку уяви в ранньому віці. 

Особливості розвитку уваги в ранньому віці. 

Особливості розвитку пам’яті в ранньому віці. 

Особливості розвитку відчуттів та сприймання в ранньому віці. 

Особливості розвитку мовлення та мислення в ранньому віці. 

2 

23 Практична  робота 23. Актуальні проблеми дошкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

2 

24 Практична робота  24.  Готовність дошкільника до навчання в 

школі: інтелектуальна готовність, особистісна та соціально-

психологічна готовність, вольова готовність. 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку:  

Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

Розвиток мислення дошкільника. 

Розвиток уваги дошкільника. 

Розвиток пам’яті дошкільника. 

Розвиток уяви дошкільника. 

2 

Разом: 48 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 27 серпня  2018 р. 

 

 

Миколаїв 2018-2019 
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Перелік питань до іспиту 

з дисципліни «Актуальні проблеми дитячої психології» 

1. Основні  теорії  психічного  розвитку  дитини. 

2. Біогенетичні  підходи  до  дослідження  психіки. 

3. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

4. Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. 

5. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

6. Криза  ідентичності  за  Е.Еріксоним. 

7. Теорія  соціального научіння.  Теорія  Р.Сірса.   

8. Когнітивний  підхід ( Вчення  Жана  Піаже). 

9. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

10. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  Л.С.Виготського. 

11. Новоутворення.  Соціальна  ситуація  розвитку.  Провідна  діяльність. 

Криза.   

12. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

13. Психічний  розвиток  і  навчання. 

14. Основні  підходи  до  проблеми  співвідношення  навчання  та  розвитку. 

15. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  в  роботах  

Л.С.Виготського.  Зона  найближчого  розвитку. 

16. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  навчально-виховному  

процесі. 

17. Психологія  немовля чого  періоду. 

18. Новонародженість.  Загальна  характеристика. 

19. Новоутворення  немовля чого  періоду. 

20. Ранній  вік.  Загальна  характеристика. 

21. Новоутворення  раннього  віку. 

22. Провідний  вид  діяльності  раннього  віку. 

23. Характеристика  кризи  трьох  років. 

24. Дошкільний  вік.  Загальна  характеристика. 

25. Новоутворення  в  дошкільному  віці. 
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26. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

27. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

28. Розвиток  особистості  дошкільника. 

29. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 
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ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 27 серпня  2018 р. 
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2018-2019 н.р. 

Інструктивно-методичні матеріали  з дисципліни  

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

для студентів 518 групи, 528 групи,  денної  форми навчання 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

01 Освіта  Нормативна 

 Спеціальність 

 012 Дошкільна освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 20 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування):  

012 Дошкільна освіта  

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 3,9 

самостійної роботи 

студента – 7,8 

Ступінь 

магістр 

22  

Практичні, семінарські 

48  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

140  

Вид контролю:  

іспит 

 

 

Контрольні роботи - 4 

 

Загальні вимоги до організації роботи студента : 

1. Зошит для лекційних робіт 

2. Зошит для контрольних робіт (18 – 24  арк.) 

3. Зошит для практичних робіт або папка з матеріалами практичних робіт 

студента.  

4. Папка з матеріалами  самостійної  роботи студента. 
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Структура навчальної дисципліни 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 .  Методологічні засади дитячої психології. 

 

Лекція 1.  Предмет дитячої психології. Методи дитячої 

психології. Методологічні засади дитячої психології.  

 2  - -  

Лекція 2.  Структура, функції і завдання дитячої 

психології. Місце дитячої психології в системі психологічних 

наук.  

 2  - -  

Практична робота  1.  Основні методи дитячої психології. 

17. Методи спостереження. Види спостереження. Схема 

спостереження. 

18. Метод експерименту. Види експерименту. Умови 

проведення. Особливості застосування. Процедура 

експерименту. 

19. Лонгітюдний метод дослідження. 

20. Метод моделювання. 

  2 - -  

Практична робота 2.  Допоміжні  методи дитячої 

психології. 

29. Метод анкетування. Процедура проведення. Приклад. 

30. Метод інтерв’ю. Процедура проведення. Приклад. 

31. Близнюковий метод. Процедура проведення. Приклад. 

32. Метод бесіди. Процедура проведення. Приклад. 

33. Метод тестування. Процедура проведення. Приклад. 

34. Проективний метод. Процедура проведення. 

Малюнкові методики. Приклад. 

35. Аналіз продуктів діяльності. Процедура проведення. 

Приклад. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Місце дитячої психології в системі 

психологічних наук. 

41. Взаємозв’язок дитячої психології з педагогікою. 

42. Взаємозв’язок дитячої психології з філософією. 

43. Взаємозв’язок дитячої психології з генетикою. 

44. Взаємозв’язок дитячої психології з загальною 

психологією. 

45. Взаємозв’язок дитячої психології з віковою 

психологією. 

46. Взаємозв’язок дитячої психології з психотерапією. 

47. Взаємозв’язок дитячої психології з психологічним 

консультуванням. 

48. Взаємозв’язок дитячої психології з патопсихологією. 

49. Взаємозв’язок дитячої психології з психокорекцією. 

50. Взаємозв’язок дитячої психології з 

психодіагностикою. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

3. Реферат. 

 «Виникнення і розвиток дитячої психології» 

«Методи дитячої психології» 

«Дитяча психологія в системі психологічних наук» 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 
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Кредит  2. Виникнення і розвиток дитячої психології: актуальні проблеми 

Лекція 3. Зародження знань з дитячої  психології у давньому 

світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

 2  - -  

Лекція 4.   Становлення дитячої психології у ХІХ – на 

початку ХХ століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  

у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. Виникнення 

і розвиток дитячої психології в Україні 

 2     

Практична робота  4.   

Зародження знань з дитячої  психології у давньому світі. 

Ідеї дитячої  психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. Ідеї розвитку дитячої  психології в епоху 

Просвітництва. 

  2    

Практична робота 5. 

Становлення дитячої психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. Тенденції розвитку дитячої  психології  у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ століття. 

  2    

Практична робота 6.  Виникнення і розвиток дитячої 

психології в Україні (аналіз наукових фахових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: «Історія розвитку дитячої 

психології» 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Предмет  дитячої  психології. 

2. Методи дитячої психології. Методологічні засади дитячої 

психології. 

3. Структура, функції і завдання дитячої  психології. 

4.  Місце дитячої психології в системі психологічних наук.  

5.Зародження знань з вікової психології у давньому світі 

6.Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху 

Відродження. 

7.Ідеї розвитку вікової психології в епоху Просвітництва. 

8.Становлення вікової психології у ХІХ – на початку ХХ 

століття. 

9.Тенденції розвитку вікової психології  у другій половині ХХ 

– на початку ХХІ століття 

10.Виникнення і розвиток вікової психології в Україні. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої психології. 

 

Лекція 5.  Актуальні напрями, концепції, теорії дитячої 

психології. 

1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

5.Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

6. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 2  - -  

Лекція 6.  Актуальні теорії дитячої психології. 

13. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

 2     
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14. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

15. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

16. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

17. Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

18. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний 

розвиток дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   

вікового розвитку   

Практична робота  7. Актуальні напрями дитячої 

психології. 

 1.Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда.  

3.Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

4.Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

  2    

Практична робота  8. Актуальні концепції дитячої 

психології. 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

  2    

Практична  робота 9. Актуальні теорії дитячої психології. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку . 

Аналіз сучасних підходів до періодизації особистості. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

Розробка тестів. (30 тестів: 5 питань за кожним кредитом, 

4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

Концепції розвитку вікової психології  

Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл) 

Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. Епігенетична  

теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона.  

Соціогенетичний напрям (Курт Левін) 

Теорія  соціального  научіння.  Теорія  Р.Сірса 

Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн) 

 Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже), Анрі Валлон). 

Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  Г.С.Костюка. 

Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер) 

Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

Теорія поетапного формування розумових дій (Петро 

Гальперін) 

Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). Періодизація   вікового розвитку. 

      

КРЕДИТ 3 30 4 6 - - 20 
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Кредит  4. Теоретичні основи актуальних проблем дитячої психології 

Лекція 7.  Психічний і особистісний розвиток дитини. 

Періодизація розвитку. 

 2     

Лекція 8.  Умови психічного розвитку Суперечності 

розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

 2     

Практична робота  10.  Психічний і особистісний розвиток 

дитини. 

  2    

Практична робота  11. Періодизація розвитку.   2    

Практична  робота 12. Умови психічного розвитку. 

Суперечності розвитку. Детермінанти психічного розвитку . 

  2    

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання (на вибір): 

1.Підготовка тез доповідей та участь у конференції  

2. Підготовка наукової статті 

3. Участь у конкурсі наукових робіт  

      

Контрольна робота 3.  

Перелік питань: 

11. Психічний і особистісний розвиток людини. 

12. Періодизація вікового розвитку. 

13. Умови психічного розвитку. 

14. Суперечності розвитку. 

15. Детермінанти психічного розвитку. 

      

КРЕДИТ 4 30 4 6 - - 20 

Кредит  5. Загальні закономірності розвитку особистості дитини:  

актуальні проблеми. 

 

Лекція 9.   Основні теорії психічного розвитку дитини. 

Психічний розвиток і навчання.   

Загальні закономірності розвитку особистості.  Показники 

порушення психічного і особистісного розвитку дитини.  

Психологічний портрет зрілої особистості. Провідна роль 

навчання і виховання у психічному  розвитку дитини. 

 2     

Практична робота  13.  Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

  2    

Практична робота  14. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини.   

  2    

Практична  робота 15. Психологічний портрет зрілої 

особистості. 

  2    

Практична робота  16.  Провідна роль навчання і виховання 

у психічному  розвитку дитини. 

  2    

Самостійна робота № 5. 

Творче есе: «Психологічний портрет особистості». 

      

Контрольна робота 4.  

Перелік питань: 

Загальні закономірності розвитку особистості. 

Показники і порушення психічного і особистісного розвитку 

дитини. 

Провідна роль навчання і виховання у психічному розвитку 

дитини. 

 

      

КРЕДИТ 5 30 2 8 - - 20 
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Кредит  6. Початок життя: актуальні проблеми дитячої психології 

 

Лекція 10. Особливості пренатального розвитку. 

Особливості розвитку новонародженого. 

Початок людського життя.  Пренатальний розвиток. 

Особливості розвитку новонародженого: Ситуація дозрівання 

і розвитку новонародженого; Комплекс пожвавлення. 

Особливості психічного розвитку немовляти. Соціальна 

ситуація розвитку і провідна діяльність немовляти. 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, розвиток 

пам’яті, Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти. Криза першого 

року життя. 

 2     

Практична робота  17.  Особливості пренатального 

розвитку.  

Початок людського життя.   

Пренатальний розвиток. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична робота  18. Сімя в очікуванні дитини. 

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій) 

  2    

Практична  робота 19. Особливості розвитку 

новонародженого:  

Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого;  

Комплекс пожвавлення.  

Особливості психічного розвитку немовляти.  

Соціальна ситуація  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій)проблеми. 

  2    

Практична робота  20.  Особливості розвитку немовляти: 

Пізнавальний розвиток немовляти: розвиток сприймання, 

розпізнавання інформації,виокремлення категорій, 

розвиток пам’яті,  

Взаємодія немовляти з предметами й оточуючими 

людьми. Новоутворення періоду немовляти.  

Криза першого року життя.  

Актуальні проблеми з проблеми ( аналіз наукових журналів, 

авторефератів, дисертацій). 

  2    

Самостійна робота № 6. 

Словник ( по 5 термінологічних слів до кожного кредиту). 

      

КРЕДИТ 6 30 2 8 - - 20 

Кредит  7. Психічний і особистісний розвиток дитини  

до вступу в школу. 

 

Лекція 11. Психологія раннього  віку. Психологія 

дошкільного віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

 2     
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Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

Готовність дошкільника до навчання в школі: інтелектуальна 

готовність, особистісна та соціально-психологічна готовність, 

вольова готовність. 

Практична робота  21.  Актуальні проблеми раннього  

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Провідна діяльність у ранньому дитинстві. 

Новоутворення в ранньому дитинстві. 

Криза трьох років. 

  2    

Практична робота  22. Особливості пізнавального 

розвитку дітей раннього віку 

 Особливості розвитку уяви в ранньому віці. 

Особливості розвитку уваги в ранньому віці. 

Особливості розвитку пам’яті в ранньому віці. 

Особливості розвитку відчуттів та сприймання в ранньому 

віці. 

Особливості розвитку мовлення та мислення в ранньому віці. 

  2    

Практична  робота 23. Актуальні проблеми дошкільного 

віку. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

Новоутворення дошкільного віку. 

Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

Криза семи років. 

  2    

Практична робота  24.  Готовність дошкільника до 

навчання в школі: інтелектуальна готовність, особистісна 

та соціально-психологічна готовність, вольова готовність. 

Особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного 

віку:  

Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

Розвиток мислення дошкільника. 

Розвиток уваги дошкільника. 

Розвиток пам’яті дошкільника. 

Розвиток уяви дошкільника. 

  2    

Самостійна робота № 7. 

Конспект першоджерела 

      

КРЕДИТ 7 30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
210 22 48 - - 140 

 

 

 

 

 



 101 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

Іспит  

 

 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 
Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит 

4 

Кредит 

5 

Кредит 

6 

Кредит 7 80 280 700 

60 40 40 40 40 60 60 

 

Оцінювання 7 кредитів = 700 балів 

 
кредит 

вид  

контролю 

Кредит 1. 

 
Кредит 2. 

 
Кредит 3. 

 
Кредит 4. 

 
Кредит 5. 

 

 

Кредит 6. 

 

 

Кредит 7. 

 

 

 

 

Аудиторна 

робота 

(140 балів) 

 

 

Аудиторні 

(20 б) 

П.1 (10) 

П.2 (5) 

П. 3 (5) 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.4 (10) 

П.5 (5) 

П.6 (5) 

Аудиторні  

(20 б) 

П.7 (10) 

П. 8 (5) 

П.9 (5) 

 

Аудиторні  

(20 б) 

П.10 (10) 

П.11 (5) 

П.12  (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.13 (5) 

П.14 (5) 

П.15 (5) 

П.16 (5) 

 

 

Аудиторні 

 (20 б) 

П.17 (5) 

П.18 (5) 

П.19 (5) 

П.20 (5) 

 

Аудиторн

і 

 (20 б) 

П.21 (5) 

П.22 (5) 

П.23 (5) 

П.24 (5) 

 

 

 

Самостійна 

робота 

(280 балів) 

 

 

 

Сам.  робота 

 (40 б.) 

 

 

 

Реферат (40) 

 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація 

(20) 

 

 

Сам. робота  

(40 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Тестування 

(20) 

 

Сам. робота 

 (40 б) 

Контрольна  

робота 3 (20) 

 

Індивідуальн

е науково-

дослідне  

завдання.  

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

Контрольна  

робота 4 (20) 

 

Творче есе 

(20) 

Сам. робота 

 (40 б.) 

 

 

 

 Словник 

(40) 

 

Сам. 

робота 

 (40 б.) 

 

 

  

Конспект 

першодже

рела(40) 

 

 

Іспит 

(280 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Іспит (40 балів) 

 

 

Іспит (40 

балів  

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

 

Іспит (40 

балів) 

 

Накопичува

льні бали/ 

сума 

100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
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Базова література 
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Допоміжна література 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб.: Питер, 

2001. - 272 с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-орієнтований 

підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 

2003. – 280с. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись разом 

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 
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2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 

3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 
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1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 

2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми дитячої психології» 

                                                   

 (заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 
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7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 

8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 
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      23-  номер сторінки використаної літератури.       

Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Тести (зразок) 

1.Відносно короткий період у житті дитини (1-2 місяці), який характеризується 

психологічними змінами, що виражені у позбавленні дитини основних засобів 

спілкування з дорослими, безпорадності, переході від пренатального до 

постнатального розвитку тощо: 

а) криза трьох років; 

б) криза першого року життя; 

в) криза 6-7 років; 

г) криза новонародженості. 

2. Негативізм, впертість, наполегливість «я хочу, «я сам» - це симптоми ... 

а) кризи новонародженості; 

б) кризи першого року життя; 

в) кризи трьох років; 

г) кризи 6-7 років. 

3.Назвіть реакцію дитини, звернену до дорослого, яка виявляється в тому, що 

дитина зосереджує погляд на обличчі людини: у малюка з’являється усмішка, 

воно простягає рученятка, інтенсивно перебирає ніжками, енергійно аґукає тощо: 

а) зорове зосередження; 

б) зорово-слухове зосередження; 

в) мовне спілкування з дорослими; 

г) комплекс пожвавлення; 

4. Із якого дошкільного віку дитина починає керувати своїми психічними 

процесами: 

а) молодшого дошкільного віку; 

б) середнього дошкільного віку; 

в) старшого дошкільного віку; 

г) підготовчий до школи. 

5. Читання лекції без наочних прикладів, виключно складною мовою, важкою 

для розуміння студентами, не задовольняє реалізації такої функції лекції:  

а) інформаційної;  
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б) систематизуючої;  

в) пояснювальної;  

г) розвиваючої. 

6. Постановка викладачем проблемних питань, дотримання пошукового та 

дискусійного характеру викладення матеріалу найбільше сприяє реалізації … 

функції лекції: 

а) розвиваючої;  

б) пояснювальної; 

в) систематизуючої;  

г) інформаційної. 

7.  Короткий огляд змісту попередньої лекції має вирішити таке методичне 

завдання: 

а) заповнення вільного навчального часу, який залишився; 

б) надання допомоги у вивченні навчального матеріалу через системне 

сприйняття студентом навчального курсу; 

в) допомога викладачу в налаштуванні на заняття; 

г) усі відповіді правильні. 

8. Яку функцію семінарського заняття з дитячої психології можуть мати читання 

та конспектування інформації із заданого питання?  

а) розширення знань;  

б) розвиток умінь самостійної роботи;  

в) стимулювання інтелектуальної діяльності;  

г) усі відповіді правильні. 

9. Який характер семінарському заняттю надає постановка запитань за типом: 

поняття про пам'ять, види мислення, класифікації емоцій дитини? 

а) продуктивний;  

б) репродуктивний; 

в) деструктивний;  

г) альтернативний. 

10. Із наведених нижче методів оберіть приклад методу схематичної наочності:  
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а) демонстрація діаграм;  

б) демонстрація межі відчуттів;  

в) демонстрація явища настанови;  

г) написання на дошці прізвищ вчених. 

11.Чому протягом лекції переважніше визначати поняття за допомогою переліку 

його основних ознак? 

а) важкі синтаксичні конструкції ускладнюють розуміння думки викладача; 

б) стимулюється мотиваційна активність студентів; 

в) перебудування складнопідрядних речень у перелік віддаляє вихідний текст 

визначення від стилістики та синтаксису усного мовлення; 

г) усі відповіді правильні. 

12. З наведених нижче тверджень оберіть те, що правильно описує фронтальну 

перевірку знань: 

а) здійснюють індивідуально з кожним студентом; 

б) повною мірою реалізує індивідуальний підхід до студента; 

в) істотно не впливає на мотивацію студента в підготовці до занять; 

г) усі відповіді неправильні. 

13. Із наведених нижче методів оберіть приклад методу предметної наочності:  

а) демонстрація відеофільму; 

б) демонстрація графіка;  

в) демонстрація зорових ілюзій;  

г) написання термінів на дошці. 

14. Захист дипломної роботи  з дитячої психології ‒  це … перевірка знань. 

а) розподілена;  

б) експертна; 

в) персональна;  

г) індивідуальна. 

15.Новоутворенням періоду немовляти за Д.Б. Ельконіним є:  

а) Поява першого слову. 

б) Рефлексія. 

в) Самоконтроль. 
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г) Внутрішній план дій 

16. Онтогенез - це:  

a) Індивідуальний розвиток організму від зародження до кінця життя. 

б)Зміни психіки людини, які відбулися  у ході її біологічної еволюції під 

впливом умов життя. 

в) самоконтроль. 

г)Індивідуальний розвиток істоти. 

17. Соціальна ситуація розвитку - це:  

a) Своєрідні, специфічні, для даного віку, виключні, єдині та неповторні 

взаємини між дитиною і навколишньою дійсністю., насамперед соціальною. 

б) Вік, який визначають з огляду на відповідність становища людини існуючим 

у конкретному соціумі нормам. 

в) Форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість 

особистості на усвідомлення цілей діяльності і тим самим, сприяє 

орієнтуванню, ознайомленню з новими фактами, більш повному і 

глибокому відображенню  дійсності.    

г) Індивідуальний розвиток особистості. 

18. Головним новоутворенням періоду новонародженості є: 

а)Ігрова діяльність 

б)Маніпулювання з предметами 

в)Комплекс пожвавлення 

г)Мовне спілкування   

19. Визначте межі раннього  віку 

а)Від 1 року до 3 років 

б)Від 15-16 років до 17-18 років 

в)Від 17-18 років до 22 років 

г)Від 40 до 60 років 

20. Мислення дошкільника є: 

а)наочно - дійовим; 

б)образним. 

в)Життєвим 

г)комплексним 

 

 

 


