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ЗМІСТ НМК 

 

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 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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Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Результати навчання 

І. Цикл професійних компетентностей 

41 

Дитяча психологія 

3 

Здатність визначати 

готовність дитини до 

навчання у школі та 

побудову на цій основі 

корекційно-розвивальних 

програм індивідуального 

розвитку та визначення 

найбільш оптимальної 

навчальної програми;  

адаптацію дитини до 

навчання, нового шкільного 

колективу, формування 

навичок навчальної 

діяльності та самоконтролю.  

Уміння створювати 

формування довільності 

психічних процесів, само-

контролю, навичок 

самостійної учбової 

діяльності;  

Навички раннього 

виявлення здібностей, 

інтересів і нахилів дитини 

та побудови на цій основі 

позакласної та позашкільної 

роботи; 
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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

дитяча» складена Бабаян Ю.О. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів за напрямом підготовки: 6.010102 Початкова освіта 

(Дошкільна освіта).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: психологічні 

закономірності, характеристики, етапи, умови і критерії успішного протікання 

процесів засвоєння дітьми знань, моральних норм та принципів, формування їх 

світогляду та переконань. 

Міждисциплінарні зв’язки: дидактика, теорія та методика виховання, 

організація та управління в початковій освіті, філософія, загальна писхологія.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлень про 

психологічні закономірності, етапи, умови і критерії психічного розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку. 

Основними завданнями курсу є: озброєння студентів знаннями 

психологічних закономірностей розвитку дитини на різних етапах онтогенезу,  

а також здійснення практичної підготовки студентів для роботи з різними 

суб’єктами навчально-виховного процесу; вироблення вмінь застосування 

знань в професійній діяльності, а також формування готовності студентів 

самостійно пізнавати, аналізувати, шукати глибинні взаємозв’язки 

повсякденних життєвих явищ, розуміти себе і соціальний світ.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 
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- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти; 

- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у 

суспільстві.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 

- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 

- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Вступ до дитячої психології 

Тема 1. Предмет та завдання дитячої психології  
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Дитяча психологія як галузь психології. Предмет дитячої психології. 

Мета та завдання дитячої психології. Методи дитячої психології.  

 

Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості 

Загальне поняття про психічний розвиток. Рушійні сили, чинники й 

умови психічного розвитку. Основні теорії психічного розвитку.  Культурно-

історична концепція психічного розвитку Л.С.Виготського. Підходи до 

періодизації вікового розвитку. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. 

 

Кредит 2. Психологія раннього дитинства. 

Тема 1. Психологія немовлячого періоду. 

 Новонародженість як критичний період. Розвиток емоційної сфери. 

Психологія немовляти. Соціальна ситуація розвитку у немовлячому віці. 

Роль спілкування з дорослими у психічному розвитку немовляти. 

Мовленнєвий розвиток немовляти. Когнітивний розвиток. 

 

Тема 2. Психологія раннього віку. 

Ранній вік. Особливості  соціальної ситуації розвитку. Предметно-

маніпулятивна діяльність. Особливості розвитку мовлення. Розвиток 

пізнавальних процесів. Новоутворення пізнавальної сфери у період раннього 

дитинства. Криза трьох років. 

 

Кредит 3. Психологія дошкільного віку 

Тема 1. Гра як провідна діяльність дошкільника 

Особливості  соціальної ситуації розвитку дошкільника. Загальна 

характеристика ігрової діяльності дошкільника. Сюжетно-рольова гра як 

провідна діяльність дошкільника, її компоненти та функції. Продуктивні 

види діяльності дошкільника. 

Тема 2. Розвиток пізнавальних процесів та особистості 

дошкільника 
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Особливості розвитку мовлення у дошкільному віці. Розвиток 

пізнавальної сфери. Мислення, увага, пам’ять, уява як основні показники 

розумового розвитку дошкільників. Емоційно-вольова сфера у дошкільному 

віці. Формування особистості дошкільника. Криза семи років.  

 

3. Рекомендована література 

Основна література 

1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Лекції з педагогічної психології: навчальний посібник / М.М. 

Заброцький, Ю.Г. Шапошникова. – Херсон : Грінь, 2017. – 144 с. 

3. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: навчальний посібник / Т.М. 

Лисянська.  – К.: Каравела, 2012. – 248 с.   

4. Сергеєнкова О.П. Педагогічна психологія. Навчальний посібник / 

Сергєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. – К : Центр учбової 

літератури, 2012. – 168 с. 

5. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія. Навчальний посібник / 

Сергєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 296с. 

 

Допоміжна література 

1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008.    

2.  Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 

3. Зимняя И.А.Педагогическая психология. – М.,1999. 

4. Казанская В.Г. Педагогическая психология CПб.: Питер, 2003.   

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). – К., 

2005. 

6. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология.– СПб.,Пройм-

Еврознак, 2005. 
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7. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие для 

шк.психологов и педагогов. – М.:Ин-т практич. психол., 1997. 

8. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2  

9. Прасол Д.В. Загальна психологія: мультимедійний навчально-

методичний посібник. – Миколаїв: Арнекс, 2012. – 168 с. 

10. Прасол Д.В., Литвиненко І.С. Вікова та педагогічна психологія: 

мультимедійний навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Арнекс, 2016. – 

150 с. 

11.Савчин М. Педагогічна психологія – Дрогобич: "Відродження", 1998.   

12. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Работы 

сов. психологов периода 1946-1980 гг. / Под ред. И.И.Ильясова, В.Я.Ляудис. – 

М., 1981. – С. 5-60. 

Інформаційні ресурси 

1. http://chitalka.info 

2.http://pidruchniki.ws 

3.http://studentam.net.ua/ 

4. http://www.ikpp.npu.edu.ua/  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, 

поточне опитування, поточне тестування, підсумкове тестування. 

http://chitalka.info/
http://pidruchniki.ws/
http://studentam.net.ua/
http://www.ikpp.npu.edu.ua/
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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– 

3  

Галузь знань 

0101 «Педагогічна освіта»  

 
Варіативна 

 
Напрям підготовки 

6.010102 «Початкова 

освіта»  

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання:  
 

Рік підготовки: 

4-й 

 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

Семестр 

 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

74 год. 

  

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для заочної форми навчання –  90 год:  16 год – аудиторні заняття, 74 год. 

– самостійна робота (18% / 82%) 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Психологія дитяча» є варіативною при 

підготовці студентів спеціальності «Початкова освіта (Дошкільна освіта)» і 

входить до циклу дисциплін спеціалізації, що вивчаються майбутніми 

педагогами. Загальним напрямом цієї дисципліни є підготовка студентів до 

такого виконання обов’язків викладача, що відповідало б вимогам сучасної 

педагогіки та психології.  

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлень про 

психологічні закономірності, етапи, умови і критерії психічного розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до 

саморозвитку; 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

у галузі початкової освіти; 

- здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні відмінності у 

суспільстві.  

ІІ. Фахові: 

- здатність розуміти соціальну значимість і прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовність нести відповідальність за свої рішення; 

- здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті; 
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- здатність випускника особливим чином структурувати наукові і 

практичні знання для ефективного розв’язання навчальних та виховних завдань 

початкової школи; 

- здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності і мовою як засобом 

спілкування; 

- готовність до здійснення соціокультурної освіти у початковій школі – 

нового аспекту у викладанні шкільних предметів, пов’язаного з необхідністю 

формування соціокультурної компетентності, задекларованої в новій редакції 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Вступ до дитячої психології 

Тема 1. Предмет та завдання дитячої психології  

Дитяча психологія як галузь психології. Предмет дитячої психології. 

Мета та завдання дитячої психології. Методи дитячої психології.  

Тема 2. Проблеми психічного розвитку особистості 

Загальне поняття про психічний розвиток. Рушійні сили, чинники й 

умови психічного розвитку. Основні теорії психічного розвитку.  Культурно-

історична концепція психічного розвитку Л.С.Виготського. Підходи до 

періодизації вікового розвитку. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. 

Кредит 2. Психологія раннього дитинства. 

Тема 1. Психологія немовлячого періоду. 

 Новонародженість як критичний період. Розвиток емоційної сфери. 

Психологія немовляти. Соціальна ситуація розвитку у немовлячому віці. 

Роль спілкування з дорослими у психічному розвитку немовляти. 

Мовленнєвий розвиток немовляти. Когнітивний розвиток. 

Тема 2. Психологія раннього віку. 

Ранній вік. Особливості  соціальної ситуації розвитку. Предметно-

маніпулятивна діяльність. Особливості розвитку мовлення. Розвиток 

пізнавальних процесів. Новоутворення пізнавальної сфери у період раннього 

дитинства. Криза трьох років. 

Кредит 3. Психологія дошкільного віку 

Тема 1. Гра як провідна діяльність дошкільника 

Особливості  соціальної ситуації розвитку дошкільника. Загальна 

характеристика ігрової діяльності дошкільника. Сюжетно-рольова гра як 

провідна діяльність дошкільника, її компоненти та функції. Продуктивні 

види діяльності дошкільника. 

Тема 2. Розвиток пізнавальних процесів та особистості 

дошкільника 
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Особливості розвитку мовлення у дошкільному віці. Розвиток 

пізнавальної сфери. Мислення, увага, пам’ять, уява як основні показники 

розумового розвитку дошкільників. Емоційно-вольова сфера у дошкільному 

віці. Формування особистості дошкільника. Криза семи років.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин (Заочна форма) 

у
сь

о
г

о
 

у тому числі 

л пр лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. ВСТУП ДО ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Тема 1. Предмет та завдання дитячої 

психології 
14  2   12 

Тема 2. Проблеми психічного розвитку 

особистості 
16 2    14 

Разом за кредитом 1 30 2 2   26 

Кредит 2. ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОГО ДИТИНСТВА 

 

Тема 1. Психологія немовлячого 

періоду  
14 2    12 

Тема 2. Психологія раннього віку 16 2 2   12 

Разом за кредитом 2 30 4 2   24 

Кредит 3. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

Тема 1. Гра як провідна діяльність 

дошкільника 
14 2    12 

Тема 2. Розвиток пізнавальних процесів 

та особистості дошкільника 
16 2 2   12 

Разом за кредитом 3 30 4 2   24 

Усього годин 90 10 6   74 
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6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 

 Кредит 1 2 

1 Предмет та завдання дитячої психології 2 

   

 Кредит 2 2 

1 Психологія немовлячого і раннього віку 2 

   

 Кредит 3 2 

1 Психологія дошкільного дитинства 2 

   

 Разом 6 

                                                  

8. Самостійна  робота 

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 20.  1 робота за період навчання 

 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 
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      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 15.   2 роботи за період навчання. 

3. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання 

4. Презентації 

Дана форма самостійної роботи передбачає подання інформації за допомогою 

різноманітних технічних засобів. 

Максимальний бал – 30.   1 робота за період навчання. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

Кредит 1 

1 Теорії психічного розвитку 14 Презентація 

2 Вікова періодизація психічного розвитку 

людини 

12 Табулювання 

Кредит 2 

1 Роль рухової активності у психічному 

розвитку дитини 

12 Інформаційне 

повідомлення 

2 Формування особистості у ранньому віці 12 Доповідь 

Кредит 3 

1 Розвиток пізнавальної сфери у дошкільному 

віці 

12 План-

конспект 

2 Підготовка до контрольної роботи № 1 12 Контрольна 

робота 

 

 Разом  74  
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10. Методи навчання 

            Презентація  лекцій,  лекції  з  використанням  дидактичного  матеріалу,  

складання  графічних  схем,  “кейс-метод”,  метод  проектів,  ділові,  рольові,  

ситуативні  ігри, навчальний тренінг.                             

 

11. Методи контролю 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі 

методи: 

_ Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда. 

_ Методи письмового контролю: поточне письмове тестування; контрольна 

робота, звіт, реферат, словник. 

_ Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

                                       

             

12. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

120 

Контр.роб

ота 1 

Іспит Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 
 

 

60 

 

 

120 

 

 

300 

Т1 Т2  Т1 Т2  Т1 Т2 

10    10   10 

30 10  15 15  20  

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

 



 

 

25 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS Кількість балів 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

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

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

С 65-79  

D 55-64  
3 (задовільно) 3/задов./зараховано 

Е 50-54  

FX 35-49  
2 (незадовільно) Не зараховано 

F* 1-34  

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Електронна  презентація  лекцій.   

3. Матеріали  лекцій  на  електронних  носіях. 

4. Відео-матеріал.                                                                

14. Рекомендована література 

Базова література 

1. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с. 

3. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія / В. МЛоліщук. - 

Суми, 2007. - 330 с. 

4. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В.Савчин, Л. П. Василенко. - К.: 

Академвидав, 2006. - 360 с. 

Допоміжна література 

1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008.    

2.  Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 

3. Дошкільна педагогічна психологія/За ред. Д.Ф. Ніколенка. – К., 1987. 
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4. Зарицка В.В. Педагогічна психологія. – К., 2006. 

5. Зимняя И.А.Педагогическая психология. – М.,1999. 

6. Казанская В.Г. Педагогическая психология CПб.: Питер, 2003.   

7. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. – К., 1989. 

8. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. – К., 2005. 

9. Курс общей, возрастной и педагогической психологии /Под ред. М.В. 

Гамезо. – М., 1982. 

10. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология.– СПб.,Пройм-

Еврознак, 2005. 

11. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие 

для шк.психологов и педагогов. – М.:Ин-т практич. психол., 1997. 

12. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. – К., 1999. 

13. Люкин В.В. Педагогическая психология. – Глазов, 2000. 

14.Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М.: ВЛАДОС, 1998. – Кн. 2  
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Засоби діагностики успішності навчання: 

Контроль є невід’ємною складовою навчання психології проводиться з 

метою оцінки навчальних досягнень студентів в оволодінні психологічними 

знаннями згідно з визначеним чинною програмою рівнем досягнень, оцінки 

ефективності навчального процесу, підвищення мотивації до навчання. 

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що 

дозволяє визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з 

педагогічної психології. Вона характеризується зв’язністю і зростаючою 

складністю, і включає поточний і підсумковий види контролю. Цілі та зміст 

різних видів контролю відповідає цілям, завданням та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і є  зручним і 

практичним. Результати контролю виступають показниками успішності 

студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними досягненнями в 

оволодінні психологічними знаннями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні 

тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредиту, є визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками відповідно до рейтингової системи оцінювання знань, яка додається 

до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 

Зразки робіт підсумкового контролю та залікових білетів, а також засоби 

оцінювання подаються нижче. 
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Лекція 1. Вступ до дитячої психології. 

Мета: ознайомити студентів з предметом, завданнями, специфікою дитячої 

психології; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних конструктах 

дитячої психології; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

Завдання: 

1. Визначити предмет та завдання дитячої психології. 

2. Розглянути загальні та специфічні методи дитячої психології. 

3. Дати уявлення про основні конструкти дитячої психології. 

4. Проаналізувати основні підходи до психічного розвитку особистості 

План: 

1. Предмет, мета та завдання дитячої психології. 

2. Вік як основна категорія дитячої психології 

3. Методи дитячої психології.  

4. Загальне поняття про психічний розвиток. 

5. Рушійні сили,умови та чинники психічного розвитку.   

Основні 

поняття 

вік, вікова психологія, дитяча психологія, досвід, експеримент, 

метод, онтогенез, опитування, психіка, психічний розвиток, 

психологія, розвиток, спостереження, тестування. 

 

Література 

Основна література  

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Вікова психологія: навчальний посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – К.: Каравела, 2012. – 144 с. 

Додаткова література  



 

 

33 

1. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо. — М., 

1984. 

2. Крайг Г. Психология развития. — СПб: Изд-во “Питер”, 2000. 

3. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. — М.: ТЦ “Сфера”, 

2001. 

 

Лекція2. Періодизація вікового розвитку 

Мета: ознайомити студентів з підходами до періодизації вікового розвитку; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних теоріях дитячого 

розвитку; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

Завдання: 

1. Проаналізувати вихідні положення основних теорій дитячого розвитку. 

2. Датиуявлення про змістпроблемиперіодизаціївікового розвитку. 

3. Розглянути особливості вікової періодизації Д.Б. Ельконіна. 

План: 

1. Основні теорії психічного розвитку 

2. Культурно-історична концепція психічного розвитку 

Л.С. Виготського. 

3. Підходи до періодизації вікового розвитку. 

4. Періодизація вікового розвитку Д.Б. Ельконіна. 

Основні 

поняття 

Егоцентризм, его-ідентичність, зона актуального розвитку, зона 

найближчого розвитку, криза вікова, криза психосоціальна, 

новоутворення, провідна діяльність, сенситивний період, 

соціальна ситуація розвитку 
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Література 

Основна література  

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Вікова психологія: навчальний посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – К.: Каравела, 2012. – 144 с. 

Додаткова література  

1.Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М., 1988. 

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо. — М., 

1984. 

3. Крайг Г. Психология развития. — СПб: Изд-во “Питер”, 2000. 

4. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. — М.: ТЦ “Сфера”, 

2001. 

 

Тема 3. Психологія немовлячого періоду і раннього віку. 

Мета: ознайомити студентів з особливостями психічного розвитку дитини в 

період немовляти і раннього віку; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в симптомах і проявах вікових 

криз одного і трьох років; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

Завдання: 

1. Дати уявлення про особливості  соціальної ситуації розвитку в ці періоди. 

2. Розглянути зміст провідної діяльності та психічних новоутворень на 

кожному віковому етапі. 

3. Проаналізувати основні напрями розвитку мовлення, пізнавальних 

процесів, емоційної сфери дитини. 

4. Визначити симптоматику криз одного і трьох років. 

План: 

1. Новонародженість як критичний період.  
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2. Розвиток емоційної сфери.  

3. Психологія немовляти.  

4. Ранній вік. Особливості  соціальної ситуації розвитку.  

5. Предметно-маніпулятивна діяльність.  

6. Особливості розвитку мовлення.  

7. Розвиток пізнавальних процесів. 

8. Криза трьох років. 

 

Основні 

поняття 

Безумовний рефлекс, госпіталізм, депривація, комплекс 

пожвавлення, наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, 

орієнтувальний рефлекс, предметна діяльність, самосвідомість, 

умовний рефлекс 

 

Література 

Основна література  

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с. 

3. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія / В. МЛоліщук. - 

Суми, 2007. - 330 с. 

4. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В.Савчин, Л. П. Василенко. - К.: 

Академвидав, 2006. - 360 с. 

Додаткова література  

1. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К. : Рад. шк., 1976.-269 с. 

2. Возрастная и педагогическая психология / под ред. М. В. Га-мезо. - М.: 

Просвещение, 2004. - 256 с. 

3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология / И. Ю. Кулагина. -М.:УРАО, 

1999.-176 с. 
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4. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития / В. С. 

Мухина. - М., 2007. - 640 с. 

5. Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. - М., 2001.-442 

с. 

 

Тема 4-5. Психологія дошкільного віку. 

Мета: ознайомити студентів з особливостями психічного розвитку дитини в 

період дошкільного віку; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в симптомах і проявах вікових 

кризи семи років; 

сприяти формуванню пізнавального інтересу. 

Завдання: 

1. Дати уявлення про особливості  соціальної ситуації розвитку в 

дошкільний період. 

2. Розглянути зміст провідної діяльності та психічних новоутворень на 

зазначеному віковому етапі. 

3. Проаналізувати основні напрями розвитку мовлення, пізнавальних 

процесів, емоційної сфери дитини. 

4. Визначити симптоматику кризи семи років. 

План: 

1. Особливості  соціальної ситуації розвиткудошкільника.  

2. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника, її 

компоненти та функції. 

3. Особливості розвитку мовлення у дошкільному віці.  

4. Розвиток пізнавальної сфери.  

5. Центральні новоутворення. 

6. Криза семи років.  

Основні 

поняття 

Воля, внутрішня позиція школяра, гра, довільність психічних 

процесів, ієрархія мотивів, мотив, норми поведінки, почуття, 

самооцінка, сюжетно-рольова гра 
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Література 

Основна література  

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Павелків Р. В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К. : Академвидав, 2008. - 432 с. 

3. Поліщук В. М. Вікова та педагогічна психологія / В. МЛоліщук. - 

Суми, 2007. - 330 с. 

4. Савчин М. В. Вікова психологія / М. В.Савчин, Л. П. Василенко. - К.: 

Академвидав, 2006. - 360 с. 

Додаткова література  

1. Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. - К. : Рад. шк., 1976.-269 с. 

2. Возрастная и педагогическаяпсихология / под ред. М. В. Га-мезо. - М.: 

Просвещение, 2004. - 256 с. 

3. Кулагина И. Ю. Возрастнаяпсихология / И. Ю. Кулагина. -М.:УРАО, 

1999.-176 с. 

4. Мухина В. С. Возрастнаяпсихология. Феноменологияразвития / В. С. 

Мухина. - М., 2007. - 640 с. 
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Тестові завдання 

1. Оцінка особистістю себе, своїх можливостей, особистих якостей та 

місця в системі міжособистісних стосунків називається:  

а) самооцінкою; 

б) самопрезентацією; 

в) самосприйняттям; 

г) самовідчуттям. 

2. Втрата дитячої безпосередності відбувається в період:  

а) раннього дитинства;  

б) кризи 11 років;  

в) кризи 7 років;  

г) молодшого шкільного віку. 

3. Аналогом «сенсомоторного інтелекту», за Ж. Піаже, є: 

а) наочно-дійове мислення;  

б) наочно-образне мислення;  

в) абстрактно-логічне мислення;  

г) немає правильної відповіді.  

4. До старшого дошкільного віку формується уява:  

а) творча;  

б) відтворююча; 

в) пасивна;  

г) активна. 

5. За спадковістю від батьків до дітей передаються: 

а) знання; 

б) уміння, навички, досвід; 

в) біологічні особливості одного із батьків; 

г) світогляд; 

6. Новоутворення періоду новонародженості:  

а) маніпуляція з предметами; 

б) мовне спілкування; 
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в) комплекс пожвавлення; 

г) акт хапання. 

7. За допомогою лонгитюдного методу: 

а) Досліджуються подібності та відмінності людей. 

б) Тривало простежується хід психічного розвитку. 

в) Досліджується роль генотипічної і середовищної обумовленості психічного 

розвитку. 

г) Досліджується нерівномірність психічного розвитку. 

8. Предметна діяльність у житті дитини з'являється в:  

а) пубертаті;  

б) періоді немовляти; 

в) молодшому шкільному віці;  

г) ранньому дитинстві. 

9. Діяльність, виконуючи яку, дитина засвоює функції предметів, 

закріплені за ними в культурі:  

А. предметна діяльність 

Б. ігрова діяльність 

В. провідна діяльність. 

10. Провідними потребами немовляти є:  

а) потреба в безпеці;  

б) потреба у враженнях;  

в) потреба у спілкуванні;  

г) усі зазначені вище потреби є провідними; 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 1 
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1. Сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, засноване на 

пережитому, випробуваному. 

2. Індивідуальний розвиток організму від стадії запліднення до кінця індивідуального 

життя. 

3. Комплекс умінь, якими володіє дитина в даний момент часу. 

4. Явище загострення психічних суперечностей, що супроводжується різкою і 

кардинальною перебудовою самосвідомості індивіда та його взаємин з навколишніми 

людьми. 

5. Особливе поєднання внутрішніх процесів і зовнішніх умов психічного розвитку 

індивіда, типове для представників певного вікового періоду. 

6. Позитивна емоційно-дійова реакція новонародженого на появу дорослого, особливо 

на голос матері, її обличчя, дотики. 

7. Форма мислення дитини, коли дитина діє не з реальними предметами, а з образами, 

уявленнями про предмети і способи їх використання. 

8. Діяльність, виконуючи яку, дитина засвоює функції предметів, закріплені за ними в 

культурі. 

9. Наука, що вивчає факти, закономірності та механізми психіки. 

10. Метод психологічної діагностики, який полягає у застосуванні стандартизованих 

запитань і задач (тести), що мають певну шкалу значень. 

 

Варіант 2 
1. Позитивна емоційно-дійова реакція новонародженого на появу дорослого, особливо 

на голос матері, її обличчя, дотики. 

2. Особливе поєднання внутрішніх процесів і зовнішніх умов психічного розвитку 

індивіда, типове для представників певного вікового періоду. 

3. Це знання та навички, які людина набуває в процесі соціалізації. 

4. Явище загострення психічних суперечностей, що супроводжується різкою і 

кардинальною перебудовою самосвідомості індивіда та його взаємин з навколишніми 

людьми. 

5. Індивідуальний розвиток організму від стадії запліднення до кінця індивідуального 

життя. 

6. Процес накопичення кількісних та якісних прогресивних змін психіки, що 

зумовлюють формування особистості. 

7. Форма мислення дитини, коли дитина діє з реальними предметами. 

8. Діяльність, виконуючи яку, дитина засвоює функції предметів, закріплені за ними в 

культурі. 

9. Галузь психологічної науки, яка вивчає особливості психічного та особистісного 

розвитку людини на різних етапах її життя. 

10. Систематичне, цілеспрямоване сприйняття психологічних фактів та феноменів 

людини з метою їх наступного аналізу і пояснення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних 

тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних 

знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і 

науковою літературою. 

Головна мета семінарських занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до семінару студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час семінарського заняття організовується дискусія із 

завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або 

індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями семінарських занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 
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Види проведення семінарських занять:  

■ семінар запитань і відповідей; 

■ семінар — розгорнута бесіда: передбачає попередню підготовку студентів 

з визначених завдань;  

■ семінар — колективне читання: студенти зачитують тексти, коментуючи їх 

зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ семінар, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим їх 

обговоренням; 

• семінар-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно готуються до 

дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ семінар-конференція: студенти завчасно готують доповіді, виступають з 

ними, відповідають на запитання колег; 

■ семінар — теоретична конференція: проводять зі студентами кількох груп 

курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої дисципліни; 

■ семінар — розв'язання проблемних завдань: проводять на основі створення 

проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і праці над їх 

розв'язанням; 

■ семінар — прес-конференція: кілька студентів готують повідомлення з 

вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх обговорення; 

■ семінар — "мозковий штурм": студенти завчасно ознайомлюються з 

важливими проблемними завданнями, які потребують розв'язання; під час 

семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання проблеми. Усі 

пропозиції записують, систематизують і визначають найдоцільніші. 

Семінарські заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти 
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загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. Якщо з цієї 

теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. 

Лише після цього розпочинається самостійна робота над вивченням 

першоджерел.Окрему ланку в процесі підготовки до семінарського заняття 

становить безпосередня підготовка виступу з того чи того питання. Варто, щоб 

студент привчав себе виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а 

своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен 

студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми семінару;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 
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Особливості роботи студента на семінарі: 

- переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

- семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття 

вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж 

доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для 

виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Тема 1.Предмет та завдання дитячої психології. 

Мета: перевірити знання студентів з предметом, завданнями, специфікою 

дитячої психології; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в основних конструктах 

дитячої психології; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

Питання до самопідготовки: 

1. Дитяча психологія як галузь психології. 

2. Предмет дитячої психології. 

3. Мета, завдання та структура дитячої психології.  

4. Зв'язок дитячої психології з іншими галузями психологічного знання. 

5. Методи дитячої психології.  

6. Загальне поняття про психічний розвиток.  

Основні поняття та терміни:  

вік, вікова психологія, досвід, експеримент, метод, онтогенез, опитування, 

психіка, психічний розвиток, психологія, розвиток, спостереження, тестування. 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Сформулюйте головні вимоги до проведення бесіди та анкетування, 

яких необхідно дотримуватися, щоб забезпечити об’єктивність і надійність 

результатів дослідження.  

2. Чи згодні ви з думкою, що експеримент як метод може бути 

застосований для дослідження будь-яких психічних явищ?Обґрунтуйте 

відповідь. 

Основна література 

1. Вікова і педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2012. – 416 с. 

2. Вікова психологія: навчальний посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – К.: Каравела, 2012. – 144 с. 
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Тема  2. Психологія немовлячого періоду і раннього віку 

Мета: ознайомити студентів з особливостями психічного розвитку дитини в 

період немовляти і раннього віку; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в симптомах і проявах вікових 

криз одного і трьох років; 

виховувати зацікавленість дисципліною. 

Питання до самопідготовки: 

1. Новонародженість як критичний період.  

2. Розвиток емоційної сфери.  

3. Психологія немовляти.  

4. Ранній вік. Особливості  соціальної ситуації розвитку.  

5. Предметно-маніпулятивна діяльність.  

6. Особливості розвитку мовлення.  

7. Розвиток пізнавальних процесів. 

8. Криза трьох років. 

 

Основні 

поняття 

Безумовний рефлекс, госпіталізм, депривація, комплекс 

пожвавлення, наочно-дійове мислення, наочно-образне мислення, 

орієнтувальний рефлекс, предметна діяльність, самосвідомість, 

умовний рефлекс 

 

Література 

Основна література  

1.Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Вікова психологія: навчальний посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – К.: Каравела, 2012. – 144 с. 

Додаткова література  

4. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Педагогічна психологія. – К., 2006. 
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Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. - М., 1988. 

5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М. В. Гамезо. — М., 

1984. 

6. Крайг Г. Психология развития. — СПб: Изд-во “Питер”, 2000. 

7. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебн. пособ. — М.: ТЦ “Сфера”, 

2001. 

 
 

Тема 3. Психологія дошкільного дитинства. 

 

Мета: перевірити знання студентів про особливості психічного розвитку 

дитини в період дошкільного віку; 

розвинути вміння студентів орієнтуватися в симптомах і проявах вікової 

кризи семи років; 

сприяти формуванню пізнавального інтересу. 

 

       Питання до самопідготовки: 

1. Особливості  соціальноїситуаціїрозвиткудошкільника.  

2. Сюжетно-рольовагра як провіднадіяльністьдошкільника, їїкомпоненти 

та функції. 

3. Іграшка як засіб психічного розвитку дитини. 

4. Особливостірозвиткумовлення у дошкільномувіці.  

5. Розвитокпізнавальноїсфери.  

6. Центральні новоутворення. 

7. Розвиток почуттів. 

8. Поведінка і воля у дошкільному віці. 

9. Криза семи років. 
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Основні поняття та терміни:  

Воля, внутрішня позиція школяра, гра, довільність психічних процесів, 

ієрархія мотивів, мотив, норми поведінки, почуття, самооцінка, сюжетно-

рольова гра 

Завдання та проблемні ситуації: 

1. Використовуючи знання про розвиток дитини дошкільного віку, 

визначте про які психічні властивості, пізнавальні процеси йде мова в 

наступних задачах. Записати відповіді у зошиті. 

А) Дитина розмірковує сама з собою: «Післязавтра – це через 2 дні, 

позавчора – це 2 дні тому»; 

Б) Дитина запитує у дорослого: «Це я правильно зробив? Так я добре 

вчинив?»; 

В) Хлопчик говорить про себе: «Я думала». Його виправили, що так 

кажуть дівчата. Замислився: «Так, я – хлопчик,  Микола – хлопчик, а Аня 

– дівчинка і Оля – дівчинка»; 

Г) Дитині кажуть: «Не підходь, впадеш і розіб’єшся». Відповідає: «Не 

розіб’юсь, я не скляний»; 

Д) Дитина зайшла з мамою в кафе та каже: «Яке тут все гарне!». 

 

Література 

1.Вікова і педагогічнапсихологія: навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Каравела, 2012. – 416 с.   

2. Вікова психологія: навчальний посібник / М.В. Савчин, 

Л.П. Василенко. – К.: Каравела, 2012. – 144 с. 

3. Крайг Г. Психология развития. — СПб: Изд-во “Питер”, 2000. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ЗАЛІКІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПСИХОЛОГІЯ ДИТЯЧА 

 

 

Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Дошкільна освіта) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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Питання для самоперевірки 

1. Що є предметом педагогічної психології?  

2. У чому сутність біогенетичного й соціогенетичного напрямків у 

розвитку педагогічної психології?  

3. Назвіть основні завдання педагогічної психології.  

4. У чому проявляється єдність вікової психології й педагогічної 

психології в системі психологічних знань про дитину?  

5. Назвіть основні галузі педагогічної психології.  

6. Дайте характеристику основних проблем педагогічної психології.  

7. У чому суть проблеми співвідношення розвитку й навчання?  

8. Розкрийте прикладний аспект для педагогічної практики рішення 

проблеми виділення сенситивних періодів у розвитку.  

9. Назвіть основні етапи розвитку педагогічної психології.  

10. У чому суть методологічних основ психологічного дослідження і 

їхньої 

     реалізації в педагогічній психології?  

11. Яка взаємозв'язок методології, методів і методик дослідження в 

педагогічній  

     психології?  

12. Назвіть основні етапи психолого-педагогічного дослідження.  

13. Дайте характеристику основним спеціальним методам педагогічної 

     психології.  

14. Дайте загальну характеристику методу експерименту й 

сформулюйте  

     основні вимоги до його застосування в педагогічній психології.  

15. Назвіть основні види експерименту в педагогічній психології й 

дайте їхню 

     порівняльну характеристику.  

16. Зрівняєте наступні поняття: “засвоєння”, “навчання”, “научіння”, 

“навчальна  



 

 

53 

     діяльність”.  

17. Як трактувалося научіння у вітчизняній психології в радянський 

період її  

     розвитку?  

18. Назвіть основні теорії научіння.  

19. Назвіть основні проблеми теорії научіння.  

20. Які види научіння існують у людському суспільстві?  

21. У чому суть біхевіористській концепції научіння?  

22. Чим відрізняються когнітивні теорії научіння від біхевіористських і  

     асоціативно-рефлекторних?  

23. Які рівні научіння прийнятий виділяти в психології?  

24. Охарактеризуйте навчання як різновид людської діяльності.  

25.  Назвіть основні теорії навчання у вітчизняній психології.  

26. У чому суть теорії поетапного формування розумових дій і понять?  

27. Чому проблема співвідношення навчання й розвитку вважається  

      центральною проблемою педагогічної психології?  

28. Назвіть основні підходи до рішення проблеми співвідношення 

навчання й  

     розвитку.  

29. Що таке зона найближчого розвитку?  

30. Чим відрізняється рівень актуального розвитку від зони 

найближчого  

     розвитку?  

31. Назвіть основні показники, актуального розвитку учня.  

32. Що розуміється під навченістю?   
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Галузь знань 0101 Педагогічна освіта  

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта (Дошкільна освіта) 

 

 

 

Автори: 

доц. Бабаян Ю.О. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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Приклади тестових завдань до екзамену 

 

1.Відкриття егоцентризму дитячого мислення належить:  

а) Л. С. Виготському;  

б) Д. Б. Ельконіну; 

в) Е. Еріксону;  

г) Ж. Піаже. 

2. Відповідно до біогенетичної теорії людина в онтогенезі:  

а) у більш короткій формі проходить всі стадії філогенезу;  

б) перебуває під впливом біосоціальних факторів;  

в) повторює ритми розвитку ті ж, що й в ембріогенезі;  

г) не розвивається при сенсорній депривації. 

3. Відповідно до теорії А. Адлера основним механізмом, що визначає 

розвиток, є:  

а) захисні механізми;  

б) комплекс неповноцінності;  

в) базальна довіра;  

г) Едипів комплекс. 

4.Перехід дій із внутрішнього плану у зовнішній називається:  

а) інтеріоризація;  

б) екстеріоризація; 

в) антиципація;  

г) експеримент. 

5. До кінця першого року життя у дитини формується:  

а) внутрішнє мовлення;  

б) пасивне мовлення; 

в) автономне мовлення;  

г) езопове мовлення. 

6. У ранньому дитинстві провідним видом пам'яті є:  

а) логічна;  
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б) емоційна; 

в) механічна; 

г) смислова. 

7. Предметна діяльність у житті дитини з'являється в:  

а) пубертаті;  

б) періоді немовляти; 

в) молодшому шкільному віці;  

г) ранньому дитинстві. 

8. Дошкільне дитинство охоплює границі:  

а) від 1 до 5 років;  

б) від 0 до 2 років; 

в) від 3 до 6-7 років;  

г) від 1 до 3 років. 

9. В якому віці основним видом мислення є наочно-дійове:  

а) дитинство;  

б) раннє дитинство; 

в) дошкільний вік;  

г) молодший шкільний вік. 

10. Таке новоутворення як внутрішній план дій виникає: 

а) у дошкільному віці;  

б) у молодшому шкільному віці;  

в) у підлітковому віці;  

г) у старшому шкільному віці. 

11. Добровільне завдання самому собі усвідомлених цілей і завдань 

самовдосконалення - це ...:  

а) самозобов’язання;  

б) самозвіт;  

в) осмислення власних дій;  

г) самоконтроль. 
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12. Позитивна емоційно-дійова реакція новонародженого на появу 

дорослого, особливо на голос матері, її обличчя, дотики – це:  

а) соціальна ситуація розвитку 

б) комплекс пожвавлення 

в) вікова криза 

13. Яку діяльність називають провідною? 

а) найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність; 

б) діяльність, у зв'язку з якою відбуваються зміни в психіці дитини й підготовка 

до нового етапу розвитку дитини; 

в) діяльність, яка відіграє велику роль у житті дитини. 

14. Здатність людини усвідомити саму себе, своє "Я", свої думки, почуття, 

мотиви поведінки: 

 а) самосвідомість; 

 б) самооцінка; 

 в) саморегуляція. 

15. За спадковістю від батьків до дітей передаються: 

а) знання; 

б) уміння, навички, досвід; 

в) біологічні особливості одного із батьків; 

г) світогляд; 

16. Новоутворення періоду новонародженості:  

а) маніпуляція з предметами; 

б) мовне спілкування; 

в) комплекс пожвавлення; 

г) акт хапання. 

17. Аналогом «сенсомоторного інтелекту», за Ж. Піаже, є: 

а) наочно-дійове мислення;  

б) наочно-образне мислення;  

в) абстрактно-логічне мислення;  

г) немає правильної відповіді.  
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18. Ігрова діяльність є провідною діяльністю у: 

а) молодшому шкільному віці;  

б) підлітковому віці;  

в) ранньому віці;  

г) дошкільному віці. 

19. Чутливий, оптимально сприятливий до розвитку певних психічних 

функцій відрізок становлення особистості: 

а) соціальна ситуація розвитку; 

б) сенситивний період; 

в)вікова криза. 

20. Спонукання людини до активності, пов’язане з намаганням 

задовольнити певні потреби: 

а ) мотив; 

б) рефлексія ; 

в) ігрова діяльність. 
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Самостійна робота студентів з психології займає важливе місце у 

навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців з початкової освіти. 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх вчителів неможлива без належної організації самостійної 

роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Самостійна робота включає в себе як репродуктивні, так і творчі аспекти 

діяльності студентів. В залежності від цього розрізняють три рівні самостійної 

діяльності студентів, які знаходять своє відображення і при виконанні завдань з 

психології:  

1. Репродуктивний(тренувальний) рівень – спрямований на 

закріплення знань, формування навичок та умінь; включає складання таблиць 

та схем тощо; пізнавальна діяльність полягає в осмисленні та запам’ятанні 

інформації.  

2. Реконструктивний рівень – при виконанні таких завдань студенти 

готують інформаційні повідомлення, визначають тези доповіді.  

3. Творчий, пошуковий рівень – передбачає аналіз проблемних 

ситуацій, студент повинен самостійно здійснювати вибір методів та засобів 

вирішення (учбово-дослідницькі завдання).  

Кожний вид самостійної роботи з орієнтований на розвиток певних 

навичок та умінь.  

У структурі самостійної роботи студентів можна виділити такі 

компоненти: мотиваційний (потреба в нових знаннях з метою самоосвіти), 

змістовий (пізнавальна задача, цілі учбової діяльності), процесуальний (підбір, 

застосування адекватних методів, що ведуть до ефективного результату).  
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Самостійна робота студентів сприятиме свідомому та творчому 

засвоєнню теоретичних основ психології, формуванню стійкого інтересу до 

психологічних знань та розвитку умінь ефективно їх застосовувати в 

практичній діяльності вчителя. Завдання для самостійної роботи спрямовані на 

те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної 

активності і самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню процесу 

самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота спрямована на формування навичок саморегуляції 

пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого позитивного ставлення до 

процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності в проблемах психології, 

зокрема.  

Основними формами самостійної роботи є:  

- конспектування першоджерел та періодики; 

- систематизація учбової інформації в схемах, таблицях;  

- складання термінологічного словника до теми;  

- підготовка реферативних, інформаційних повідомлень; 

- підготовка тестових методик, спрямованих на вивчення 

психологічних явищ; 

- підбір тренінгових вправ. 

Самостійна робота студентів спрямована не лише на більш ефективне 

засвоєння конкретної психологічної дисципліни, а, в цілому, на формування 

навичок самостійної роботи, навичок самоосвіти та професійне становлення 

майбутніх фахівців.  

 

Методичні рекомендації щодо самостійного здобуття знань з навчальної і 

наукової літератури (конспектування першоджерел і періодики) 

Головним джерелом здобуття знань у процесі навчання у ВНЗ є книга 

(підручник, навчальний посібник, монографія, словник, довідник, збірник 

наукових праць, наукова стаття тощо). 
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Під час добору літератури з того чи іншого питання студентові необхідно 

вміти скласти бібліографічні записи згідно з єдиними вимогами, які є 

обов'язковими для оформлення бібліографічного апарату. Опис книги потрібно 

робити з титульного листа за такою формою: 

1. Прізвище та ініціали автора (якщо книгу написали два чи три автори, їх 

прізвища та ініціали подають також на початку опису). 

2. Назва (заголовок) книги. Подають повністю і без скорочень. 

3. Підзаголовні відомості. Зазначають відомості про жанр книги (науково-

популярний нарис, навчальний посібник, довідник і т. ін.); вказують також, за 

чиєю редакцією вийшла книга; порядковий номер видання. 

4. Вихідна інформація. Подають відомості про місце видання, найменування 

видавництва та рік видання. 

Опис книг, газетних і журнальних статей треба робити тією мовою, якою їх 

надруковано. 

У роботі з книгою варто дотримуватися таких правил:  

– під час вивчення певної проблеми насамперед потрібно ознайомитися з 

першоджерелами, а потім уже з посібниками і критичними статтями. 

Опрацювання посібників не може замінити вивчення першоджерел. Роботанад 

першоджерелами викликає в студента самостійні думки, судження, сприяє 

глибшому розумінню теми чи проблеми. 

– опрацювання літератури з конкретного питання варто починати з робіт 

загального характеру і від них переходити до спеціальних і вужчих досліджень. 

Студент може використати різні види читання. 

Часто застосовують суцільне читання, яке становить процес уважного 

вивчення книги або окремих її тем, розділів без відволікань. У такому разі будь-

яке питання треба починати вивчати з найпростішого, загального. Проте слід 

усвідомлювати поняття, судження, міркування, умовиводи та ін.; з'ясовувати 

основні положення, тези, твердження, встановлювати взаємозв'язок між ними; 

відокремлювати головне від другорядного та ін. 

- вміти критично проаналізувати зміст книги, дати правильну оцінку. 
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Іноді потрібно використати часткове читання, коли необхідно опрацювати 

лише окремі розділи, питання та ін. Найчастіше часткове читання застосовують 

у роботі з енциклопедіями, словниками, довідниками. Треба визначити коло 

довідкової літератури, напрацювати зручну для себе систему записів та ін. 

Необхідним для студента є синтетичне читання — конкретне і раціональне 

використання часткового і суцільного читання книги. 

Для підвищення ефективності засвоєння прочитаного необхідно 

дотримуватися певного алгоритму читання. Сформуйте свій алгоритм читання і 

постійно пам'ятайте зміст та лексичне значення його компонентів. Основою для 

вироблення власного алгоритму читання може бути така схема: 

- автор, назва книги, статті; 

- джерело і вихідна інформація; 

- структура книги, статті; 

- основний зміст; 

- особливості й побудова фактографічного матеріалу; 

- проблеми, які здаються для вас суперечливими; 

- новизна опрацьованого матеріалу, його місце і значення в подальшому 

розумінні наукових проблем, можливість використання у практичній 

діяльності. 

Бути уважними. Треба зосереджувати увагу на процесі читання. 

Намагайтеся зрозуміти прочитане у процесі читання. Це ключ до 

проникнення у зміст і сутність прочитаного, шлях до його запам'ятання. 

Постійно повторювати прочитане зразу ж після завершення читання. У 

процесі читання запам'ятовувати не слова чи окремі фрази, а думки, ідеї. Адже 

тільки осмислене запам'ятовування раціональне і продуктивне. Не 

перевантажуйте пам'ять! Якщо ви не згадали забуте протягом 3-4 хвилин - ще 

раз зверніться до тексту. 

Використовувати різні способи читання. Це залежить від мети опрацювання 

друкованого джерела інформації. 
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У процесі самостійного навчання важливо вміти робити записи прочитаного. 

Під час опрацювання книг застосовують такі види записів: складання плану; 

виписування цитат; записи висновків, складання тез; складання конспекту; 

складання анотацій; написання реферату; рецензування; систематизація 

зведених оглядів; підготовка зведеного конспекту; складання схем, таблиць; 

запис власних думок; записи окремих слів із заношуванням їх значення та ін. 

План - така форма запису, коли студент фіксує окремі логічно завершені 

частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. План може бути 

простим і складним, залежно від змісту прочитаного матеріалу та визначеної 

мети. 

Цитата - дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова, ідо їх наводять 

письмово чи усно для підтвердження міркування. 

Опрацьовуючи літературу, потрібно зробити записи основних думок автора. 

Для цього в. зошиті студент указує прізвище та ініціали автора, назву книги, 

місце і рік видання. У певній послідовності записує міркування про головні 

проблеми чи питання, які розглянуто у творі. На-полях можна робити свої 

помітки. Такий підхід дає змогу продумати прочитане, усвідомити в загальних 

рисах його суть і зберегти матеріал (основу) для відтворення в пам'яті головних 

проблем книги у майбутньому. 

Тези - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, 

повідомлення тощо. Кожну тезу потрібно сформулювати чітко, стисло, вона 

має передавати основну думку автора. Приклади і доведення не записують. На 

полях читач може робити помітки, записувати свої думки щодо опрацьованого 

матеріалу. 

Робота з книгою в такий спосіб допомагає синтезувати основні думки й 

положення, сприяє розвитку логічного мислення. 

Студент має вміти складати конспект. Власне конспект - це короткий, 

послідовний, стислий письмовий виклад основного змісту книги, статті, лекції, 

записаний у розповідній формі. У конспекті можна записувати тези, виписки, 

цитати, цифрові матеріали, таблиці, графіки, окремі рисунки. Виклад 
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конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним. Для 

підтвердження окремих положень необхідно записувати найяскравіші 

приклади. До складання конспектів книг, статей ставлять такі вимоги: 

- записи треба вести в окремому зошиті. Найкраще використовувати для 

цього шкільний зошит, що містить 12 аркушів. Це дає змогу в майбутньому 

більш зручно користуватися раніше зробленими записами, розміщувати і 

синтезувати їх за тематичним принципом. З лівого боку сторінки відводять 

широке поле (4-5 см). На ньому зручно робити помітки, доповнення, складати 

плани законспектованого матеріалу, висловлювати власні думки; 

- на початку конспекту необхідно записати прізвище та ініціали автора, 

повну назву роботи з підзаголовками, місце і рік видання, кількість сторінок 

(опрацьовуючи великі за обсягом джерела, доцільно починати з окремої 

сторінки). Важливо записати дату написання твору, обставини його написання, 

якщо такі є. Ці відомості можна взяти з передмови чи приміток; 

- писати необхідно розбірливим почерком і обов'язково чорнилом. Треба 

пам'ятати, що конспект ви готуєте не для одноразового використання. Він може 

стати у пригоді впродовж навчання і в подальшій самостійній професійній 

діяльності; 

- цитати й особливо важливі думки (положення, визначення, правила та ін.) 

необхідно позначати в тексті; 

— доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті 

потрібні місця. 

Складання конспекту наукової праці починається з попереднього прочитання 

матеріалу, у якому подано її аналіз, оцінку, що допомагає звернути увагу на 

головні питання і проблеми. Важливо спочатку перечитати всю працю, не 

роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише 

після цього конспектувати. Записи варто робити, переказуючи матеріал своїми 

словами. Ефект дає фіксація результатів аналізу й синтезу прочитаного, а не 

дослівний запис незрозумілого чи, в гіршому разі, перефразованих окремих 

речень, часто не пов'язаних між собою. 
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У конспекті треба чітко записувати заголовки й підзаголовки, що є в роботі, 

позначаючи їх підкресленням, іншим чорнилом. Сторінки конспекту необхідно 

нумерувати. 

Складання анотацій. Анотація — коротка узагальнювальна характеристика 

книги (чи її частини), статті, рукопису. Для складання анотації необхідно 

уважно перечитати книгу, з'ясувати, кому вона адресована, з якою метою її 

можна використати. Працю потрібно оцінити з погляду її науковості, логічної 

послідовності, актуальності питань чи проблем. 

Рецензія - критична оцінка праці, відгук про неї. У ній висловлюють 

міркування про прочитане загалом і його найважливіші деталі, застосовуючи 

науково обґрунтовані доведення, факти, пояснення. Рецензії здебільшого мають 

характер висновків, узагальнень, оцінки прочитаного. Можна давати оцінку 

книги чи статті загалом або окремих її розділам, частинам, роблячи наприкінці 

узагальнення. 

Складання зведеного конспекту становить систему записів, які містять 

фіксування планів, виписування цитат, окремих тез, висновків, докладне 

конспектування розділів тощо. 

На окремих аркушах паперу або в спеціальному зошиті треба виписувати 

незрозумілі слова з поясненням і тлумаченням їх значення, прислів'я, приказки, 

афоризми, крилаті слова, що також є корисним у діяльності студента. 

 

Методика самостійної підготовки студента до поточного контролю 

Підготовка до поточної контрольної роботи вимагає певного алгоритму 

дій. Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 



 

 

67 

Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 

Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Психологія (загальна, вікова і 

педагогічна з психодіагностикою» займає важливе місце у навчальному процесі 

ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності «Початкова освіта». Ефективна 

організація навчально-виховного процесу в системі професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів неможлива без належної організації 

самостійної роботи студентів.  

Виконання студентом завдань для самостійної роботи сприятиме 

свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, формуванню 

стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь ефективно їх 

застосовувати в практичній діяльності. Завдання для спрямовані на те, щоб 

найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів пізнавальної активності і 

самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню процесу самоосвіти в ході 

професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах вікової та педагогічної психології.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Види самостійної роботи: 

1. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

 Максимальний бал – 20.  1 робота за період навчання 

2. Інформаційне повідомлення, доповідь 
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      Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 15.   2 роботи за період навчання. 

3. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

Максимальний бал – 10.   1 робота за період навчання 

4. Презентації 

Дана форма самостійної роботи передбачає подання інформації за допомогою 

різноманітних технічних засобів. 

Максимальний бал – 30.   1 робота за період навчання. 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

балів 

Форма 

контролю 

Кредит 1 

1 Теорії психічного розвитку 40 Презентація 

2 Вікова періодизація психічного розвитку 

людини 

15 Табулювання 

Кредит 2 

1 Роль рухової активності у психічному 

розвитку дитини 

15 Інформаційне 

повідомлення 

2 Формування особистості у ранньому віці 15 Доповідь 

Кредит 3 

1 Розвиток пізнавальної сфери у дошкільному 

віці 

15 План-

конспект 

2 Контрольна робота № 1 50 Контрольна 

робота 

 

 Разом  150  

 Аудиторна робота 30  

 Усього (60 %) 180   

 Екзамен (40 %) 120  

 Разом 300  
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Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання 

 

Студенти ЗФН мають необхідність самостійно відпрацьовувати великий за 

обсягом матеріал при підготовці до семінарських, практичних занять та при 

підготовці до іспитів чи заліків. Тому з навчальної дисципліни «Психологія» 

завчасно дається студентам ЗФН необхідний методичний матеріал – теми 

семінарських занять, конкретні питання, що виносяться на обговорення, 

рекомендована література, тести для виявлення рівня оволодіння відповідними 

теоретичними положеннями, набір завдань різного ступеня складності для 

розв'язання їх студентами тощо. 

Щоб студенти ЗФН успішно виконували самостійну роботу з навчальної 

дисципліни, вони мають: 

- добре вивчити теоретичний матеріал; оволодіти методикою застосування 

знань на практиці; 

- вміти користуватися необхідним обладнанням, матеріалами; 

- вивчити рекомендації, які викладено у навчальних посібниках та 

методичних розробках; 

 - скласти план роботи; 

- підготувати необхідний матеріал. 

Безперечно, успіх можливий лише за умови копіткої підготовчої роботи 

студента. 

Підготовка до контрольної роботи вимагає певного алгоритму дій. 

Насамперед необхідно ознайомитися з питаннями, які виносяться на 

контрольну роботу. На основі цього студенту слід скласти план повторення та 

систематизації навчального матеріалу, щоб залишити час для повторного 

узагальнення програмового матеріалу. 

Не можна обмежуватися лише нотатками робочих зошитів, слід 

опрацьовувати потрібні навчальні посібники, підручники, рекомендовану 

літературу. 
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Послідовність роботи у підготовці до контрольних заходів має бути 

така: 

- уважно прочитати й усвідомити суть вимог конкретного питання; 

- уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал за 

рекомендованою літературою; 

- до кожного питання варто скласти стислий план відповіді в логічній 

послідовності; 

- слід поступово переходити від повторення матеріалу однієї теми до 

іншої. 

Студентам потрібно знати загальні вимоги до оцінки знань: 

- розуміння та ступінь засвоєння питання; 

- методологічне обґрунтування знань; 

- ознайомлення з основною літературою з предмета; 

- уміння застосовувати теорію на практиці; 

- логічність, структурованість відповіді, узагальненість та 

конкретність висловлювань; 

- міцність знань. 
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СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

 

Вік – 1)певний період життя, який має фіксовані межі;2)відносно 

замкнутий цикл розвитку людини, який має свою структуру та динаміку. 

Вікова психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає особливості 

психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя. 

Досвід– 1)це знання та навички, які людина набуває в процесі 

соціалізації; 2)сукупність практично засвоєних знань, навичок, знання життя, 

засноване на пережитому, випробуваному. 

Експеримент– метод дослідження, який припускає активне втручання 

дослідника в діяльність досліджуваного з метою створення умов, в яких 

виявляється досліджуваний психологічний факт. 

Метод–  1)сукупність способів і операцій практичного й теоретичного 

пізнання дійсності, які визнані науковим співтовариством за норму.2) спосіб 

дослідження явища, який визначає планомірний підхід до їх наукового 

пізнання та встановлення істини. 

Онтогенез– індивідуальний розвиток організму від стадії запліднення до 

кінця індивідуального життя. 

Опитування–метод, який дає змогу отримати фактичну інформацію за 

допомогою запитань в усній чи письмовій формі 

Психіка– функція мозку, сутність якої полягає в активному відображенні 

людиною об'єктивної реальності та регулюванні поведінки й діяльності. 

Психічний розвиток–процес накопичення кількісних та якісних 

прогресивних змін психіки, що зумовлюють формування особистості 

Психологія– наука, що вивчає факти, закономірності та механізми 

психіки. 

Розвиток–складний інволюційно-еволюційний поступальний рух, в ході 

якого відбуваються прогресивні і регресивні інтелектуальні, особистісні, 

поведінкові, діяльнісні зміни в самій людині. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Спостереження–систематичне, цілеспрямоване сприйняття 

психологічних фактів та феноменів людини з метою їх наступного аналізу і 

пояснення. 

Тестування –метод психологічної діагностики, який полягає у 

застосуванні стандартизованих запитань і задач (тести), що мають певну шкалу 

значень. 

 

Егоцентризм – нездатність чи невміння індивіда встати на чужу точку 

зору. Сприйняття своєї точки зору як єдиної існуючої.  

Его-ідентичність– почуття тотожності самому собі (незважаючи на ті 

зміни, які відбуваються з нами в процесі росту і розвитку), цілісності, 

безперервності свого існування в часі і просторі. 

Зона актуального розвитку–це комплекс умінь, якими володіє дитина в 

даний момент часу.Те, чого дитина досягла до моменту навчання 

Зона найближчого розвитку–область ще недозрілих, а тільки таких, що 

дозрівають, психічних процесів. Різниця між тим, що дитина може виконати 

сама, і тим, що виконує з допомогою інших. 

Криза вікова – явище загострення психічних суперечностей, що 

супроводжується різкою і кардинальною перебудовою самосвідомості індивіда 

та його взаємин з навколишніми людьми. 

Криза психосоціальна–явище загострення психічних суперечностей, 

коли людина робить вибір подальшого шляху розвитку. 

Новоутворення–прогресивні надбання психіки, що є узагальненим 

результатом психічного розвитку індивіда у певному віковому періоді 

Провідна діяльність –діяльність, яка обумовлює найголовніші зміни в 

окремих психічних процесах, в особистості дитини вцілому і в якій 

зароджуються нові форми діяльності. 

Сенситивний період –чутливий, оптимально сприятливий до розвитку 

певних психічних функцій відрізок становлення особистості 
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Соціальна ситуація розвитку– особливе поєднання внутрішніх процесів 

і зовнішніх умов психічного розвитку індивіда, типове для представників 

певного вікового періоду. 

 

 

Безумовний рефлекс– видова, природжена, відносно постійна реакція 

організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовища, 

Госпіталізм–порушення дитячого психічного та особистісного розвитку 

як результат відокремлення дитини від матері.  

Депривація–психічний стан, який виникає внаслідок неможливості чи 

обмеженості задовольнити певні потреби. 

Комплекс пожвавлення–позитивна емоційно-дійова реакція 

новонародженого на появу дорослого, особливо на голос матері, її обличчя, 

дотики. 

Наочно-дійове мислення–форма мислення дитини, яка здійснюється за 

допомогою зовнішніх орієнтувальних дій. 

Наочно-образне мислення–форма мислення дитини, коли дитина діє не з 

реальними предметами, а з образами, уявленнями про предмети і способи їх 

використання. 

Орієнтувальний рефлекс – реакція, спрямована на контакт з 

подразником. 

Предметна діяльність–діяльність, виконуючи яку, дитина засвоює 

функції предметів, закріплені за ними в культурі. 

Самосвідомість–здатність людини усвідомити саму себе, своє "Я", 

свої думки, почуття,ммотиви поведінки. 

Умовний рефлекс–реакція, яка викликається стимулом, відмінним від 

первісного (або від уродженого). 
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Воля– психічна функція, яка полягає в здатності індивіда до свідомого 

управління своєю психікою і вчинками в процесі прийняття рішень для 

досягнення поставлених цілей . 

внутрішня позиція школяра– сформоване загальне позитивне ставлення 

дитини шестирічного віку до шкільного навчання, її готовність до виконання 

вимог вчителя, визнання його авторитету 

гра– діяльність із розважальною та іноді навчальною метою.  

довільність психічних процесів– новоутворення, що виявляється в 

здатності докладати вольових зусиль, свідомо регулювати роботу пізнавальних 

процесів . 

 ієрархія мотивів– розташування мотивів у порядку від більш важливих 

до менш важливих 

мотив– це спонукання людини до активності, пов’язане з намаганням 

задовольнити певні потреби.  

норми поведінки– система уявлень, що становить певний 

шаблон поведінки,  

почуття– стійке емоційне ставлення людини до явищ дійсності, яке 

відображає значення цих явищ відповідно до її потреб і мотивів 

самооцінка – оцінка людиною своїх досягнень і невдач, своїх якостей і 

можливостей 

сюжетно-рольова гра – це діяльність, яка дозволяє змоделювати 

стосунки в світі дорослих людей, включитися в уже змодельовані взаємини і 

діяти із середини цієї моделі. 

 

 

 

 

 

 

 


