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Пояснювальна записка 

 

Докорінне реформування системи освіти України передбачає 

посилення гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, його 

побудову на засадах розвивальної психології, де дитині відводиться активна 

роль – роль суб’єкта діяльності й спілкування. Становлення суб’єктності 

дитини безпосередньо залежить від дорослого, його дбайливого, уважного, 

терплячого й тактовного ставлення, від поваги до дитини з перших днів її 

життя, від змістовного й емоційно теплого спілкування з нею.  

Дисципліна «Дитяча психологія» є складовою частиною дисциплін 

психолого-педагогічного циклу блоку за вибором студентів спеціалізації 

«Психологія розвитку». Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань 

фундаментальної професійної підготовки фахівців.  

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами європейської 

трансферно-накопичувальної системи організації навчання. Програма 

визначає обсяги знань, відповідно до вимог першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, що відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної 

рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та 

професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також 

певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових 

завдань, передбачених для первинних посад у відповідній галузі професійної 

діяльності. 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Дитяча психологія» є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено на основі освітньо-професійного профілю підготовки 

бакалаврів відповідно до навчального плану. 

Мета курсу – закласти базові основи психологічних знань, а саме 

розкрити: сутність психічних явищ, закономірності та механізми 

онтогенетичного становлення особистості, принципи педагогічного впливу у 

вихованні та навчанні дитини, основи міжособистісної взаємодії в групі.  

Завдання курсу: 

– сформувати базові комунікативні уміння студентів та сприяти 

згуртованості навчальної групи; 

– забезпечити оволодіння основами теоретичних знань з загальної та 

вікової психології, озброїти уміннями і навиками визначення психологічного 

контексту в умовах практичної діяльності; 

– сформувати уявлення про психічний розвиток особистості у 

навчальній діяльності; забезпечити на цій основі формування загальної 

психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності до 
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професійної навчально-виховної діяльності.  

Вивчення навчальної дисципліни орієнтоване на такі компетентності: 

 І. Загальні: 

 1. Комунікативні: 

– здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 

толерантності. 

– здатність працювати у команді. 

– здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера;  

– володіння знаннями про стимули та бар’єри ефективної командної 

роботи; 

– здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової професійної 

діяльності; уміння здійснювати вплив на суб’єктів професійної діяльності. 

 2. Інформативні: 

– здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних 

джерел для розгляду конкретних питань; 

– здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

визначених закономірностей і особливостей розвитку, навчання і виховання 

осіб з психофізичними порушеннями. 

 3. Самоосвітні: 

– здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 

саморозвитку; 

– спрямованість на розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 

 ІІ Фахові: 

1. Психолого-педагогічні: 

– володіння базовими знання загальних механізмів організації та розвитку 

психічної діяльності людини; 

– розуміння основних закономірностей та механізмів розвитку дитини в 

онтогенезі; 

– володіння знання психологічних механізмів навчання та виховання 

дитини задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості; 

– володіння базовими знаннями з психології та вміння їх реалізувати, 

щодо закономірностей особистісного розвитку людини на різних вікових 

етапах;  

–  психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля  

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості; 

2. Психодіагностичні: 

– володіння навиками роботи з психодіагностичними методиками ;  

– уміння інтерпретувати результати психодіагностичних методик. 

3.     Консультативні: 
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– здатність проводити консультативну роботу з батьками дітей різного віку. 

 В результаті вивчення дисципліну «Дитяча психологія» здобувачі вищої 

освіти повинні знати: 

– основні етапи становлення дитячої психології як науки, її предмет, 

завдання, основні категорії та методи; 

– структуру та логіку побудови дитячої психології, її зв’язок з іншими 

науками; 

– основні підходи до навчання і виховання та новітні педагогічні 

технології; 

– психологічні основи підвищення ефективності сприймання та засвоєння 

інформації; 

– особливості організації навчально-виховної діяльності учні; 

 В результаті вивчення дисципліну «Дитяча психологія» здобувачі вищої 

освіти повинні повинні вміти:  

– орієнтуватися в сучасних напрямках дитячої психології та нових 

освітніх технологіях; 

– використовувати психологічні навички для підвищення ефективності 

навчальної та виховної діяльності; 

– сприяти організації навчання і виховання учнів з урахуванням їх 

типових та індивідуальних психічних проявів; 

– знаходити психологічну інформацію для розуміння, пояснення та  

розв’язання проблем психолого-педагогічного змісту, які виникають в сфері 

навчально-виховної діяльності. 

Обсяг навчальної дисципліни «Дитяча психологія», відповідно до 

навчального плану, кількість годин, відведених навчальним планом на 

вивчення дисципліни, становить 120 год., 4 кредити, з них 14 год. – лекції, 8 

год. - семінарські заняття, 20 год - практичні заняття, 42 год. – самостійна 

робота, 6 год. – модульний контроль. Форма підсумкового контролю – іспит.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ» 

І. Опис дисципліни  «Дитяча психологія» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність 

(спеціалізація), 

освітньо-професійна 

програма 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Шифр та 

назва галузі 

0301 „Соціально-

політичні науки” 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

8.03010301 «Практична 

психологія» 

Модулів – 3 Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 2-й  

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

3-й  

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 4 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

 

14  год. 

Практичні, семінарські 

20 год., 8 год. 

Самостійна робота – 

42 год 

Вид контролю: 

    

Екзамен - 30 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

п/

п 

Назва теоретичних розділів Кількість годин 

Р
аз

о
м

 

А
у
д

 

Л
ек

ц
 

С
ем

ін
а

р
с.

 

П
р
ак

т.
 

С
ам

. 
р

о
б

. 

М
о
д

. 
к
о
н

тр
 

С
ем

. 
К

о
н

тр
. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до  дитячої психології.  

Психологічні особливості немовлят та 

дітей раннього віку 

 

1 Вступ до дитячої психології. Предмет і 

методи дитячої психології . 
13 6 2 4 - 7 

- - 

2 Соціальна ситуація розвитку  

немовлячого та  раннього віку.  

Особливості пізнавальної сфери  

цих періодів  

13 6 2 - 6 7 

- - 

Разом 28 12 4 4 6 14 2 - 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Психічний розвиток дошкільнят 

 

4 Соціальна ситуація розвитку та провідна  

діяльність дитини дошкільного  віку 
12 6 2 2 2 6 

- - 

5 Розвиток пізнавальної сфери  

дошкільнят та базові особистісні 

новоутворення 

 дошкільного віку 

14 8 2 - 6 6 

- - 

 Разом 28 14 4 2 8 12 2 - 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Психологія молодших школярів 

 

 

5 Характеристика молодшого 

шкільного віку 
10 4 2 2 - 6 

- - 

6 Учіння як провідна діяльність 

молодшого шкільного віку 
11 6 2 - 4 5 

- - 

7 Новоутворення пізнавальної та 

особистісної сфер молодшого 

школяра  

9 4 2 - 2 5 

- - 

Разом 32 14 6 2 6 16 2 - 

 

 Екзамен - - - - - - - 30 

 Разом за навчальним планом 120 42 14 8 20 42 6 30 
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IІІ. ПРОГРАМА 

 

Змістовий модуль І. Вступ до  дитячої психології.  

Психологічні особливості немовлят та дітей раннього віку 

 

Лекція 1. Вступ до дитячої психології. 

Предмет і методи дитячої психології (2 год.). 

Предмет дитячої психології. Основні поняття дитячої психології, її 

структура.  Поняття, що характеризують онтогенез людини. Основні 

закономірності психічного розвитку людини. передумови, умови й рушійні 

сили психічного розвитку дитини. Методи дитячої психології. 

Основні поняття теми: психічний  розвиток, дозрівання, онтогенез, 

навчання, виховання, гетерохронність, асинхронність, стадіальність, 

соціальна ситуація розвитку, вікові новоутворення, провідна діяльність.  

 

Лекція 2. Соціальна ситуація розвитку немовлячого та  раннього віку.  

Особливості пізнавальної сфери цих періодів (2 год.) 

Періодизація розвитку дитини. Характеристика немовлячого віку. Криза 

першого року життя. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. 

Психологічне  усвідомлення себе. Пізнання за допомогою дорослого світу 

предметів. Основні новоутворення: наочно – дійове мислення, мовне 

спілкування, поява самосвідомості, комплекс “Я сам” (негативізм, установка 

на самостійність, непокірність, впертість). Спілкування з ровесниками та 

дорослим. Розвиток предметної діяльності. Продуктивна і репродуктивна 

діяльність.  

Основні поняття теми: криза новонародженості, рефлекси, комплекс 

пожвавлення, маніпуляційна діяльність, криза 1 року, пізнавальна сфера, 

репрезентація дійсності, новоутворення вікового періоду, стадії розвитку 

мовлення, криза 3 років. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

 

Психічний розвиток дошкільнят 

Лекція 3. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність 

дитини дошкільного  віку (2 год.) 

Загальна характеристика анатомо-фізіологічних особливостей дошкільника. 

Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Особливості спілкування 
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дошкільника з ровесниками. Ситуативно-ділова форма спілкування. 

Позаситуативно-ділова форма спілкування у старших дошкільників. 

Формування особистості дитини дошкільного віку. Сюжетно-рольова гра як 

провідна діяльність. Чотири рівні розвитку гри у дітей 3-7 років. Функції гри 

для психічного розвитку дошкільнят. 

Основні поняття теми: форми спілкування, рівні взаємодії, емпатія, 

самооцінка, соціальна взаємодія, гра, режисерська гра, образно-рольова гра, 

сюжетно-рольова гра. 

 

Лекція 4. Розвиток пізнавальної сфери дошкільнят 

та базові особистісні новоутворення дошкільного віку (2 год.) 

Оволодіння мовленням. Мнемічна діяльність. Збагачення когнітивної сфери. 

Зміни мислення дитини. Основні новоутворення дошкільника: довільність 

психічних процесів, розвиток внутрішнього плану дій, рефлексія, мотив 

досягнення успіху. Основне протиріччя віку: відставання морального 

розвитку від інтелектуального. Криза 7 років.   

Основні поняття теми: пізнавальна сфера дошкільнят, увага, мислення, 

пам’ять, мовлення, емпатія, самооцінка, мотиви, довільність психічних 

процесів, внутрішній план дій, рефлексія, рівень домагань, понятійне 

мислення, інтеріоризація, екстеріоризація 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Психологія молодших школярів 

 

Лекція 5. Характеристика молодшого шкільного віку (2 год.) 

Соціальна ситуація розвитку. Внутрішня позиція школяра. Шляхи 

формування дорослими внутрішньої позиції школяра. Початкова шкільна 

дезадаптація. Детермінанти початкової шкільної дезадаптації. Мотивація до 

навчання. Аналіз подолання кризи 7 років. 

Основні поняття теми: розвиток, внутрішня позиція, дезадаптація, 

мотивація, криза. 

 

Лекція 6. Учіння як провідна діяльність 

молодшого шкільного віку (2 год.) 

Характеристика учіння як провідної діяльності молодшого шкільного віку. 

Питання формування компетентності дитини. Дієві мотиви. Мотиви учіння 

молодших школярів за Божович. Типові причини низької успішності 

навчання молодших школярів. 

Основні поняття теми: учіння,  навчальна діяльність, мотив, успішність. 
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Лекція 7. Новоутворення пізнавальної та особистісної сфер  

молодшого школяра(2 год.) 

Довільність пізнавальної сфери. Сприймання учнів початкової школи. 

Характеристика розвитку пам'яті. Сприяння розвитку уяви та її переходу від 

репродуктивних до творчих форм. Рефлексія як новоутворення психіки 

молодшого школяра, що виявляється у його здатності до самоаналізу 

розумової діяльності та поведінки. Спроможність молодшого школяра 

здійснювати попереднє, мислене планування подальших дій. Зміни емоційної 

сфери молодшого школяра. Фактори формування рис характеру молодших 

школярів. 

Основні поняття теми: пізнавальна діяльність, синкретизм, мнемічні 

прийоми,  рефлексія, внутрішній план дій, емоційна децентрація, 

самоконтроль, Я-концепція, Я-образ учня. 

 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. 

Вступ до  дитячої психології. Психологічні особливості немовлят  

та дітей раннього віку 

Семінар 1 

Характеристика дитячої психології як науки.  

Предмет, методи дитячої психології (2 год.) 

1. Предмет і завдання дитячої психології.  

2. Методи дитячої психології.  

4. Поняття віку та його характеристика у психології.  

5. Періодизація Е.Еріксона 

6. Вікова періодизація психічного розвитку дитини від народження до 

закінчення школи. 

Основна література: 2, 3 

Додаткова література: 6, 11, 12, 13 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками і першоджерелами, 

пронаналізувати в таблиці основні методи психології розвитку, визначити 

переваги і недоліки кожного методу – 5 балів. 

 

Семінар 2 

Основні концепції дитячої психології (2 год.) 
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1. Основні теоретичні концепції дитячої психології. 

2. Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини 

3. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку 

4. Теорія соціального научіння. 

5. Когнітивний підхід. 

 Основна література: 2-4 

     Додаткова література: 6, 12, 13, 14 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками, представити у вигляді 

таблиці/схеми основні ідеї, положення кожної концепції  – 5 балів. 

 

Практичне заняття 1 

Характеристика психічного  розвитку  немовляти (2 год.) 

1. Характеристика періоду новонародженості. Новоутворення 

віку. 

2. Характеристика немовлячого віку.  Особливості психічного 

розвитку немовляти. 

3. Соціальна ситуація розвитку немовляти. 

4. Криза першого року життя. 

   Основна література: 2, 3, 4,5  

   Додаткова література: 8,12 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками і першоджерелами, 

представити результат проектної групової роботи (у вигляді відео, 

презентації, інфограми) – 5 балів. 

 

Практичне заняття  2 

Характеристика розвитку пізнавальної сфери дитини  

раннього віку (2 год.) 

1. Формування символічної репрезентації дійсності.  

2. Оволодіння мовленням як головне новоутворення раннього дитинства. 

Стадії розвитку мовлення 

3. Вплив казки на психічний розвиток дитини у ранньому віці. 

 Основна література: 2-5 

    Додаткова література: 8, 11, 12 

Завдання: опрацювавши теми модулю за підручниками і першоджерелами, створити 

словник базової термінології (не менше 25 термінів) – 5 балів. 

 

Практичне заняття  3 

Формування особистості дитини раннього віку (2 год.) 
1. Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві.  

2. Психологічне  усвідомлення дитиною себе. Пізнання за допомогою 

дорослого світу предметів.  

3. Основні новоутворення віку. 

4. Спілкування з ровесниками та дорослим.  



12 
 

5. Розвиток предметної діяльності. Продуктивна і репродуктивна 

діяльність.  

Основна література: 2-5 

Додаткова література: 6, 8, 11, 12 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками і першоджерелами, провести 

аналіз ситуацій – 5 балів 

 

Семінар 3 

Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку (2 год.) 

1. Загальна характеристика анатомо-фізіологічних особливостей 

дошкільника.  

2. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці.  

3. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками.  

4. Ситуативно-ділова форма спілкування. Позаситуативно-ділова форма 

спілкування у старших дошкільників.  

5. Формування особистості дитини дошкільного віку. 

 Основна література: 2-5  

     Додаткова література: 8, 9, 11-13 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками, створити її опорно-логічну 

схему – 5 балів. 

 

Практичне заняття  4 

Особливості пізнавальної сфери дошкільнят (2 год.) 

1. Збагачення когнітивної сфери дошкільника.  

2. Зміни мислення дитини.  

3. Розвиток уваги.  

4. Розвиток емпатії.  

5. Розвиток самооцінки.  

Основна література: 2-5 

Додаткова література: 8, 10, 11-13 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками, створити тести контрольних 

запитань (не менше 20 запитань). 

 

Практичне заняття  5 

Базові особистісні новоутворення дитини дошкільного віку (2 год.) 

1. Довільність психічних процесів. 

2. Розвиток внутрішнього плану дій. 

3. Розвиток рефлексії. 

4. Формування мотиву досягнення успіху.  

 Основна література: 2-5 
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     Додаткова література: 8, 9, 11-12 

Завдання: ознайомитись із діагностичними методиками для даного вікового 

етапу – 5 балів. 

Практичне заняття  6 

Криза 6-7 років і психологічна готовність до школи (2 год.) 

1. Мотиваційна готовність дитини до шкільного 

навчання  

2. Пізнавальна готовність дошкільника до 

систематичного навчання  

3. Вольова готовність дитини виконувати вимоги 

школи  

4. Емоційна готовність дошкільника до шкільного 

навчання  

5. Характеристика кризи 7 років.   

 Основна література: 2-5 

     Додаткова література: 8, 9, 11-12 

Завдання: опрацювавши тему за підручниками і першоджерелами, 

представити результат проектної групової роботи (у вигляді відео, 

презентації, інфограми) – 5 балів. 

 

Практичне заняття  7 

Особливості гри та образотворчої діяльності у дошкільному віці (2 год.) 

1. Провідна діяльність дитини дошкільного віку.  

2. Рівні розвитку гри у дітей 3-7 років.  

3. Види ігор та їх характеристика. 

4. Еволюція дитячого малюнка. Символізм дитячих малюнків. Роль 

малюнка в психічному розвитку дитини дошкільного віку. 

Основна література: 2-5 

    Додаткова література:  8, 10, 11-13 

Завдання: провести і узагальнити результати спостереження за грою дітей. 

Провести аналіз дитячих малюнків і продуктів діяльності – 5 балів. 

 

Семінар 4 

Становлення мотивації до навчання  і формування  

учбової діяльності у молодшому шкільному віці (2 год.) 

1. Соціальна ситуація розвитку молодшого 

школяра. 

2. Формування ставлення учнів до школи і вчителя. 
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3. Складові учіння. (цільові, мотиваційні, операційні, 

емоційно-вольові, результативні, контрольно-оцінні) 

4. Вплив батьків на успіхи в навчанні дітей. 

Основна література: 1, 2-5 

    Додаткова література: 8, 9, 11-13 

Завдання: ознайомившись із діагностичними методиками для даного 

вікового етапу, провести три методики і проінтерпретувати результати – 5 

балів. 

 

Практичне заняття  8, 9 (4 год) 

Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра(2 год.) 

1. Розвиток відчуттів і сприймань у молодшому 

шкільному віці  

2. Якісні зміни в пам’яті. 

3. Розвиток уяви молодшого школяра. 

4. Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра. 

5. Зміни в мисленні та мовленні молодшого школяра. 

6. Розвиток уваги. 

Основна література: 1, 2-4 

    Додаткова література: 8, 9, 10, 11, 12 

Завдання: опрацювавши теми модуля за підручниками, створити тести 

контрольних запитань (не менше 20 запитань). 

 

Практичне заняття  10 

Формування особистості молодшого школяра (2 год.) 

1. Формування мотиваційно-потребової сфери  в молодшому шкільному 

 віці. 

2. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери  молодшого школяра. 

3. Початок формування рефлексії в молодшому шкільному віці. 

4. Здатність молодшого школяра здійснювати планування подальших дій 

Основна література: 1-4 

     Додаткова література: 8, 9, 10, 12, 13 

Завдання: опрацювавши теми модулю за підручниками і першоджерелами, 

створити словник базової термінології (не менше 25 термінів) – 5 балів. 

 

V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Дитяча психологія» 

оцінюються за європейською кредитною трансферно-накопичувальною 
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системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 

100 (рейтингові показники успішності подані у Таблиці 5.1). 

 

Таблиця 5.1 

Рейтингові показники успішності у ECTS 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за  

100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з, можливими, незначними 

недоліками. 

В 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий 

рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок. 

С 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю 

помилок. 

D 69-74 балів Задовільно - посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків, 

достатній для подальшого вивчення 

або професійної діяльності. 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю 

повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання 

за умови належного самостійного 

доопрацювання. 

F 1-34 балів Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного вивчення 

дисципліни.  

9. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п.VIІІ), 

де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для 

різних видів контролю подано у табл. 5.2.  

10.   
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Таблиця 5.2 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного  

та підсумкового контролю 

№ 

 

п/п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1. Відвідування лекцій  7 

2. Відвідування семінарських, практичних 

занять 

14 

3. Відповіді на семінарських, практичних 

заняттях 

140 

5.  Модульні контрольні роботи (1, 2, 3) 75 

 Загальна кількість балів 236 

 Розрахунок коефіцієнту практичних 236:60=3,93 

 Іспит 60 

 Разом  100 

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються 

такі методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, екзамен. 

  методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, звіт. 

  комп’ютерного контролю: тестові програми. 

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на 

семінарських, практичних заняттях, модульну контрольну роботу. Виконання 

модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або з використанням роздрукованих завдань. Модульний 

контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення 

навчального матеріалу модуля. Кількість балів за роботу з теоретичним 

матеріалом, на практичних заняттях залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
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 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю) 

 

 

VIІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

З ДИСЦИПЛІНИ «ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

Основна література: 

 

1. Адаптація дитини до школи. Упорядник: Максименко С.Д. - К., 2003. 

2. Вікова та педагогічна психологія / За ред. Скрипченка О.В. - К.: Просвіта, 

2001. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека: Учебное 

пособие для вузов. - М.: Академический Проект, 2004. 

4. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. Реана А.А.  – 

СПб., 2002. 

5. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. - К.: Академвидав, 

2006. 

 

Додаткова 

6. Выготский Л.С. Развитие высших психических функцій. – М.,1960. 

7. Гиппенрейтер Ю. Общаться с ребенком. Как? – М.,2000. 

8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – Л., 1996. 

9. Шеффер Д. Дети и подростки: Психология развития / Шеффер Д. – СПб.: 

Питер, 2003.  – 263 с. 

10. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., 2003. 

11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.-М.,1989.  

12. Эриксон Э. Детство и общество. – М., 1996. 

13. Фрейд З. Введение в психоанализ. – М., 1991.
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VIІІ. Навчально-методична карта дисципліни «Дитяча психологія» спеціальності «Практична психологія» 
 

Разом: 120 год., з них 14 год. – лекції, 20 год. – практичні заняття, 8 год. – семінарські заняття, 42 год. – самостійна робота, 6 год. – 

модульний контроль, 30 год. – семестровий контроль. Форма контролю - екзамен.  Коефіцієнт: 3,93. 

 

 

Назва  

модуля 

 

Змістовий модуль 1. Вступ до дитячої 

психології. Психологічні особливості 

немовлят та дітей раннього віку 

 
Змістовий модуль 2. 

Психічний розвиток дошкільнят 

 

 

Змістовий модуль 3. Психологія молодших школярів 

Кількість балів 

 за модуль 
82 бали 82 бали 72 бали 

Теми лекцій 1. Вступ до дитячої психології. Предмет і методи  

дитячої психології (1 бал).  

2. Соціальна ситуація розвитку немовлячого та  

раннього віку. Особливості пізнавальної сфери цих 

періодів (1 бал).  

 

 

 

3. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність 

дитини дошкільного 

 віку (1 бал).  

 

4. Розвиток пізнавальної сфери дошкільнят та базові 

особистісні новоутворення дошкільного віку 

(1 бал). 

 

5. Характеристика молодшого шкільного віку  

(1 бал). 

 

6. Учіння як провідна діяльність молодшого 

шкільного віку (1 бал). 

 

7. Новоутворення пізнавальної та особистісної сфер 

молодшого школяра. (1 бал). 

 

Теми  

семінарських (С) 

 та  

практичних (П) 

занять  

С 1. Предмет, завдання і методи дитячої  

психології 

(11  балів). 

 

С 2. Основні концепції дитячої психології  

(11  балів). 

 

П 1. Характеристика психічного  розвитку  

немовляти (11  балів). 

 

П 2. Характеристика розвитку пізнавальної  сфери 

дитини раннього віку (11 балів). 

 

П 3. Формування особистості дитини раннього 

 віку (11 балів). 

С 3.  Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного 

віку (11 балів). 

 

П 4. Особливості пізнавальної сфери дошкільнят  

(11 балів). 

П 5. Базові особистісні новоутворення дитини 

дошкільного віку. (11 балів). 

 

П 6. Криза 6-7 років і психологічна готовність до школи  

(11 балів). 

 

П 7. Особливості гри і образотворчої діяльності у 

дошкільному віці (11 балів). 

 

С 4. Становлення мотивації до навчання  і формування  

учбової діяльності у МШВ  (11 балів). 

 

П 8,9. Розвиток пізнавальної сфери молодшого  

школяра (22 бали) 

 

П 10. Формування особистості молодшого школяра 

(11 балів) 

 

Види  

поточного 

контролю 

МКР 1 - 25 балів МКР 2 - 25 балів МКР 3 - 25 балів 

Іспит  40 балів 
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