
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Кафедра практичної психології

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-методичної

та навчальної роботи
_____________________О.Б.Жильцов
“______”_______________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

___   СПЕЦКУРС СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ______

__   ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки     6.030103 «Практична психологія»

(шифр і назва напряму підготовки)
спеціальність ______________________________________________________________ 

(шифр і назва спеціальності)
спеціалізація    _____________________________________________________________

(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення   Інститут людини__________________________ 

                              (назва інституту, факультету, відділення)

 2015-2016 навчальний рік

1



Робоча програма спецкурсу соціально-психологічного циклу «Діагностика розвитку
дітей  раннього  та  дошкільного  віку»  для  студентів  напрямку  підготовки
«Практична психологія».

 

Розробники: 
Дятленко  Наталія  Михайлівна,  кандидат  психологічних  наук,  доцент  кафедри
практичної психології; 
Таран Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри
практичної психології.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол № 1  від “27” січня 2016 року

Завідувач кафедри практичної психології
___________ (О.М. Лозова)

2



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча  навчальна  програма  спецкурсу  соціально-психологічного  циклу
«Діагностика  розвитку  дітей  раннього  та  дошкільного  віку»  укладено  згідно  з 
вимогами Європейської кредитно трансферно-накопичувальної системи організації 
навчання.  Програма  визначає  обсяги  знань,  які повинен опанувати  студент
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Програма  визначає  обсяги  знань  та  вмінь,  якими  має  оволодіти  студент,
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення
навчального  матеріалу  дисципліни;  містить  необхідне  методичне  забезпечення,
складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Змістом  програми  охоплено  питання  психологічних особливостей розвитку
дітей  на  різних  етапах  раннього  онтогенезу.  Програма  курсу  орієнтована  на
теоретичну  і  практичну  підготовку  до  одного  з  основних  видів  професійної
діяльності  психолога  –  психолого-педагогічний  супровід  дошкільної  освіти.
Аналізуються  фактори,  що  впливають на психічне  та  психологічне  здоров’я,
зокрема,  спілкування  з  дорослими,  правильно  організоване  освітнє  середовище,
власна діяльність дитини. Розглядаються питання відхилень у психічному розвитку,
труднощів  в  поведінці;  акцент  робиться  на  діагностиці  та  психічному  розвитку
дітей. 

Мета  спецкурсу  соціально-психологічного  циклу  полягає  у  розширенні
спектру знань студентів про особливості психічного розвитку дітей від народження
до семи років та оснащення практичними навичками діагностичної роботи. 

Завдання:
 розкрити найбільш загальні закономірності психічного розвитку; показати, що

при  всій  важливості  біологічних  передумов  формування  психічних  якостей
особистості  необхідно  розглядати  насамперед  як  наслідок  умов  життя  і
виховання 

 висвітлити особливості психічного розвитку дитини від моменту зародження до
семирічного  віку  згідно  вікових  критеріїв  (соціальна  ситуація,  провідна
діяльність, новоутворення, криза); показати основні протиріччя та рушійні сили,
що забезпечують розвиток психіки на кожному віковому періоді; 

 оснастити  студентів  практичними  вміннями  діагностики  та  підтримки
психічного розвитку дошкільників.

 забезпечити  реалізацію  особистісного  підходу  у  процесі  викладання
дисципліни,  продемонструвати на  практиці  переваги індивідуального підходу
до кожного студента. 
Зміст навчальної дисципліни розкривається у 3 блоках.

1. Теоретичний – основні терміни та поняття.
2. Практичний –  уміння та  навички різних видів  психологічного супроводу

дітей від народження до семи років. 
3. Самостійна робота – робота з першоджерелами; виконання творчих завдань 

Освітнє  та  професійне  значення  викладання  курсу  полягає  у  формуванні
професійної компетентності студентів в царині дитячої практичної психології
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Після опанування курсом студент має 
знати:  предмет  дисципліни  та  його  значення  для  підготовки  майбутнього

психолога,  основні  напрямки психічного розвитку  дитини та  його індивідуальні
варіанти;  особливості  соціальної  ситуації  розвитку,  провідної  діяльності  та
новоутворень;  основні  закономірності  розвитку психічних функцій і  особистості
дитини;  специфіку  спілкування  дітей  з  дорослими  та  однолітками;  актуальні
психологічні проблеми розвитку дітей раннього і дошкільного віку, їх причини та
способи корекції, орієнтуватися в пакеті розвивальних та корекційних підходів.

уміти:  застосовувати  діагностичні  та  профілактичні  (розвивальні)  програми
для  дітей,  аналізувати  педагогічні  ситуації  з  позицій  вікових  та  індивідуальних
особливостей дитини; користуватися отриманими знаннями при вивченні суміжних
психологічних дисциплін.

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари,
консультації, самостійна робота.

На  лекційних  заняттях  студенти  отримують  систематизовану  інформацію зі
спецкурсу; на семінарських – апробують діагностичні, профілактичні (розвивальні)
методики. 

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання та
закріплення психологічних знань, здійснення підготовки до практичних занять на
основі аналізу літературних джерел, розвиток умінь самопізнання та саморозвитку.

Перевірка  якості  засвоєння  навчального  матеріалу  забезпечується  такими
формами  контролю,  як  поточний  контроль,  модульний  контроль  та  підсумковий
(залік).

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення  дисципліни,
становить 108 год., із них 22 год. – лекції, 20 год. – семінарські заняття, 6 год.
індивідуальні  консультації;  6  год.  –  модульний контроль,  60 год.  –  самостійна
робота, вивчення дисципліни завершується заліком.

4



І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям
підготовки,

освітньо-професійний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість      кредитів, відповідних
ЕСТS:

3  кредити

Галузь знань
0301 «Соціально-політична

науки»

нормативна

Модулів – 3 Напрям підготовки:
6.030103 «Практична

психологія»

Рік підготовки
Змістових модулів - 3 4

семестр

Загальна кількість годин – 108 8
лекції

22

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 4

самостійної роботи студента –2

Освітньо-професійний рівень:
Перший (бакалаврський)

Практичні /семінарські

20
лабораторні

Самостійна робота
60

Вид контролю 
залік
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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МОДУЛЬ І.
Вступ до психологічного спецкурсу

1. Предмет, значення та завдання психологічного 
спецкурсу

5 2 2 3

2. Закономірності психічного розвитку дітей від 
народження до семи років

9 6 2 4 3

3. Напрями  професійної  діяльності практичного
психолога в умовах дошкільного закладу

8 4 2 2 4

Підсумковий контроль 2 2
Разом 24 12 6 6 10 2

МОДУЛЬ ІІ.
Психолого-педагогічна діагностика психічного розвитку дітей

 перших трьох років життя
4. Особливості  психічного  розвитку  дітей  від

народження до трьох років 
14 4 2 2 10

5. Діагностика  психічного  розвитку  дітей  перших
трьох років життя

18 8 4 4 10

Підсумковий контроль 2    2

Разом 34 12 6 6 20 2

МОДУЛЬ ІІІ.
Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей дошкільного віку 

6. Особливості пізнавальної сфери дошкільників та
способи її дослідження 

16 6 4 2 10

7. Особливості  особистісного розвитку та  способи
його дослідження

16 6 4 2 10

8. Готовність  дітей  до  шкільного  навчання  та
способи її діагностики

16 6 2 4 10

Підсумковий контроль 2 2
Разом 50 18 10 8 30 2

Усього 108 42 22 20 60 6
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МОДУЛЬ І.
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СПЕЦКУРСУ

Лекція 1.  Предмет, значення та завдання психологічного спецпрактикуму
(2 години)

Визначення предмету психологічного спецпрактикуму, його зв’язок з іншими
науками  та  дисциплінами.  Мета  та  основні  задачі  дисципліни.  Цінність
дошкільного  дитинства.  Поняття  про  психічне  та  психологічне  здоров’я.  Роль
практичного  психолога  в  дотриманні  психолого-педагогічних  умов,  сприятливих
для психічного та особистісного розвитку дитини.

Основні  поняття  теми:  дитяча  психологія,  дитячий  психолог,  розвиток,
дозрівання,  дитинство,  психічний  розвиток,  особистісний  розвиток,  психічне
здоров’я, психологічне здоров’я, психолого-педагогічні умови. 

Лекція 2.  Закономірності  психічного розвитку дітей перших семи років
життя (2 години)

Поняття «психічний розвиток», «формування», «дозрівання», «становлення».
Особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку. Теорії розвитку.  Поняття
норми  і  патології.  Характеристика  труднощів  у  розвитку  дитини:  порушення
поведінки,  агресивність,  запальність,  пасивність,  гіперактивність.  Відставання  в
психічному  розвитку.  Фактори,  що  впливають  на  психічний  розвиток.  Роль
дорослого в психічному розвитку дитини. Моделі взаємодії дорослого з дитиною. 

Основні  поняття  теми: психічний  розвиток,  формування,  дозрівання,
становлення,  показники  розвитку,  відхилення  в  розвитку,  труднощі  в  розвитку,
індивідуальні особливості. 

Семінарське  заняття  1-2.  Закономірності  психічного  розвитку  дітей
перших семи років життя (4 години)

Лекція  3.  Напрями  професійної  діяльності практичного  психолога в
умовах дошкільного закладу (2 години)

Системний підхід у роботі дитячого психолога. Завдання діагностичної роботи
в  дошкільному  закладі.  Принципи  психолого-педагогічної  діагностики  дітей.
Єдність діагностики  та  розвитку. Умови проведення психологічного обстеження
дітей  дошкільного  віку.  Методика  проведення  діагностичних  процедур  та
інтерпретація  показників.  Психопрофілактика  як  спеціальний  вид  діяльності
дитячого  психолога,  що  спрямовується  на  збереження,  зміцнення  та  розвиток
психологічного  здоров’я  дітей  на  всіх  етапах  дошкільного  дитинства.  Зміст
психопрофілактичної роботи з дошкільниками. 

Основні  поняття  теми: системний  підхід,  діагностика,  інтерпретація
показників, психологічне обстеження, психопрофілактика.

Семінарське  заняття  3.  Напрями  професійної  діяльності практичного
психолога в умовах дошкільного закладу (2 години)
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МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ДІТЕЙ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Лекція 4. Особливості психічного розвитку дітей від народження до трьох
років (2 години).

Розвиток  дитини  в  перинатальний  період.  Дородові  матриці.   Пологи.
Анатомо-фізіологічні  особливості  новонародженої  дитини.  Рефлекси,  активні  та
пасивні. Задатки  майбутніх  здібностей.  Оціночна  шкала  Вірджінії  Апгар.
Соціальна ситуація розвитку дитини та новоутворення у фазі новонародження.

Пізнавальний розвиток немовляти. Криза та новоутворення періоду немовляти.
Особливості  депривації  дітей  періоду  новонародженості  та  періоду  немовляти.
Зміст діагностичної та розвивальної роботи. 

Специфака соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку. Характеристика
розвитку  предметно-маніпулятивної  діяльності  як  провідної  в  ранньому  віці.
Зародження  нових  видів  діяльності  та  їх  розвиток (гра,  малювання,
конструювання).  Головні  лінії  психічного  розвитку  та  новоутворення  раннього
дитинства.  Криза  3х  років  та  способи  її  пом’якшення. Особливості  депривації
дітей раннього віку; зміст діагностичної та розвивальної роботи.

Основні  поняття  теми:  перинатальний  період,  рефлекси,  здібності,
соціальна  ситуація  розвитку, вікова  криза,  новоутворення,  депривація,  провідна
діяльність.

Семінарське  заняття  4.  Особливості  психічного  розвитку  дітей  від
народження до трьох років (2 години).

Лекція 5-6. Діагностика психічного розвитку дітей перших трьох років
життя (4 години)

Сутність  діагностики  психічного розвитку  дітей  раннього  віку. Оцінювання
нервово-психічного розвитку дітей раннього віку. Вивчення пізнавальної діяльності
немовлят. Вивчення образу Я у немовлят. Оцінювання психічного розвитку дитини
від  1  року  до  3  років.  Методика  визначення  типу  темпераменту.  Методи
психодіагностики  у  ранньому  віці  (стандартизоване  спостереження,  експертне
оцінювання,  інтерв’ю,  анкетування).  Проблеми  виявлення  відхилень  у  розвитку
дитини раннього віку.

Основні  поняття  теми:  нервово-психічний  розвиток,  період  немовляти,
діти  раннього  віку,  образ-Я  немовляти,  пізнавальна  діяльність,  оцінювання,
методики.

Семінарське заняття 5-6. Діагностика психічного розвитку дітей перших
трьох років життя (4 години)

МОДУЛЬ ІІІ.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Лекція 7-8. Особливості  пізнавальної  сфери дошкільників та способи її

дослідження (4 години)
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Розвиток  орієнтування  у  властивостях  предметів.  Засвоєння  сенсорних
еталонів  та  способи їх застосування;   формування дій сприймання та  засвоєння
сенсорних еталонів.  Мимовільна та  довільна увага.  Формування стійкості  уваги.
Особливості  пам’яті  дошкільників.  Виникнення  мнемічних  дій.  Уява  та  її
залежність від досвіду. Особливості розвитку мислення дошкільників. Ускладнення
і  розширення  кола  мислительних  задач  в  дошкільному  дитинстві.  Проблема
формування  розумових  дій  і  понять  у  процесі  цілеспрямованого  навчання.
Діагностична та розвивальна робота з дошкільниками.

Основні  поняття  теми: сенсорика,  засвоєння  сенсорних  еталонів,
формування стійкості уваги, мнемічні дії, розумові дії  дошкільників, діагностика
пізнавальної сфери. 

Семінарське заняття 7. Особливості пізнавальної сфери дошкільників та
способи її дослідження (2 години)

Лекція  9-10.  Особливості  особистісного  розвитку  дітей  та  способи  його
діагностики (4 години)

Характеристика наукових теорій щодо розвитку особистості в дитинстві. Роль
соціального  оточення  у  формуванні  відносно  постійних  проявів  особистості.
Спілкування  як  чинник  розвитку  особистості.  Вплив  дорослого  на  розвиток
особистості  дошкільника  Вплив  сімейного  мікросередовища  на  розвиток
особистості. Вплив дошкільного закладу на особистісний розвиток дитини. Дитина
в  групі  ровесників.  Діяльність  і  розвиток  особистості.  Депривація  психічного
розвитку та способи її визначення. Діагностична та розвивальна робота психолога.

Основні  поняття  теми: особистість  дошкільника,  роль  соціального
середовища,  сімейне  виховання,  роль  дошкільного  закладу,  діагностика
особистісного розвитку.

Семінарське  заняття  8. Особливості  особистісного  розвитку  дітей  та
способи його діагностики (2 години)

Лекція 10. Готовність до шкільного навчання та способи її діагностики (2
години)

Вимоги  до  дітей,  що  вступають  до  школи.  Зміст  готовності  до  шкільного
навчання. Біологічні,  психологічні  та  педагогічні  критерії  готовності  до  школи.
Види  психологічної  готовності  дитини  до  школи:  особистісна,  інтелектуальна,
соціально-психологічна, мотиваційно-вольова.  Сутність діагностики готовності до
школи.  Діагностика  інтелектуальної  готовності.  Діагностика  мотиваційної,
емоційно-вольової  та особистісно-соціальної готовності. Комплексні діагностичні
методики  готовності  дітей  до  навчання  в  школі.  Напрямки  формування
психологічної готовності дитини до навчання в школи.

Основні  поняття теми:  психологічна  готовність  до школи,  научуваність,
мотивація до навчання, соціальна компетентність, труднощі у навчанні, діагностика
готовності до шкільного навчання.

Семінарське заняття 9-10 Готовність до шкільного навчання та способи її
діагностики (4 години)
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IV. Навчально-методична карта спецкурсу соціально-психологічного циклу «Діагностика розвитку дітей раннього та дошкільного віку»
 Разом: 108 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 60 год., модульний контроль – 6 год.

Модулі Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ
Назви
модулів

Вступ до спецкурсу Психолого-педагогічна діагностика
психічного розвитку дітей перших трьох

років життя

Психолого-педагогічна діагностика розвитку дітей дошкільного
віку

Лекції 1. 2. 3. 4. 5-6. 7-8. 9-10. 11.
Теми лекцій Предмет, 

значення та
завдання 
психологіч
ного 
спецкурсу
(1 б.)

Закономір. 
психічного 
розвитку дітей від 
народження до 
семи років (1б.)

Напрями 
професійної 
діяльності 
практичного 
психолога в умовах
дошкільного 
закладу (1 б.)

Особливості 
психічного розвитку
від народження до 
трьох років (1 б.) 

Діагностика психічного 
розвитку дітей перших трьох 
років життя  (2 б.)

Особливості 
пізнавальної сфери 
дошкільників та 
способи її 
дослідження (2 б.)

Особливості 
особистісного 
розвитку та способи її 
дослідження (2б.)

Готовність дітей до 
шкільного навчання та 
способи її діагностики
(1 б.)

Семінари 1-2. 3. 4 5-6 7. 8. 9-10.
Теми
семінарських
занять

Закономір. 
психічного 
розвитку дітей від 
народження до 
семи років

Напрями 
професійної 
діяльності 
практичного 
психолога в умовах
дошкільного 
закладу

Особливості
психічного розвитку
від  народження  до
трьох років

Діагностика психічного 
розвитку дітей перших трьох 
років життя  

Особливості 
пізнавальної сфери 
дошкільників та 
способи її 
дослідження

Особливості 
особистісного 
розвитку та способи її 
дослідження 

Готовність дітей до 
шкільного навчання та 
способи її діагностики 

10+2 балів 10+1 балів 10+1 балів 10+2 балів 10+1 балів 10+1 балів 10+2 балів
Самостійна
робота

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 10 балів 10 балів 10 балів 5 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна робота 1
25 балів

Модульна контрольна робота 2
25 балів

Модульна контрольна робота 3
25 балів

Кількість
балів  за
модуль

66 66 89

Усього Коеціфієнт =  2,21
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І.
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СПЕЦКУРСУ

Семінар 1-2.  Закономірності  психічного розвитку дітей перших семи років
життя (4 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Сутність поняття розвитку та його характеристики.
2. Поняття дизонтогенезу та його типи. 
3. Чинники дизонтогенезу. 
4. Сутність понять адаптація та компенсація.
5. Зовнішні механізми подолання дизонтогенезу: абілітація та корекція.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Государев Н.А. Специальная психология: Учебное пособие. – М. : Ось-89. 2008.

– 288 с.
2. Основы  специальной  психологии:   Учеб.  пособие  для  студ.  сред.  пед.  учеб.

заведений / Л.В. Кузницова, Л.И.Переслени, Л.И. Солнцева и др.; Под ред. Л.В.
Кузницовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 480 с.

3. Сорокин В. М. Специальная психология: Учеб. пособие / под. научн. ред. Л. М.
Щипицыной. – СПб. : «Речь». 2003. – 216 с.

Семінар  3.  Напрями  професійної  діяльності практичного  психолога в
умовах дошкільного закладу (2 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Методи психологічної допомоги в дошкільному закладі.
2. Методичні засади діагностики та розвитку дітей дошкільного віку
3. Методи психолого-педагогічної діагностики та їх застосування в роботі

з дітьми раннього та дошкільного віку.
4. Особливості  психологічного  супроводу  дітей  з  особливостями

психофізичного  розвитку  а  умовах  дошкільного  навчального  закладу
(спеціальні, інклюзивні групи).

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
Рекомендована література

1. Вершинина Л.  В.  Детская  практическая  психология:  эмоционально-
личностное  развитие  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения / Л. В. Вершинина – Томск : Изд–во ТГПУ, 2006. – 290 с. 

2. Марцинковская Т. Д. Детская практическая психология / Т. Д. Марцинковская.
-  Москва : Гардарики, 2000. – 253 с.
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3. Практическая  психология образования /Под ред. И.В. Дубровиной: Учебник.
– М.: ТЦ «Сфера», 1997. – 528 с. 

4. Фокин В.  А.  Психолог. Введение  в  профессию /  В.  А.  Фокин –  Москва  :
Академия, 2008. – 355с. 

5. Широкова Г. А. Практикум для детского психолога / Г. А. Широкова, Е. И.
Жадько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 314 с.

МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ДІТЕЙ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ

Семінар  4.  Особливості  психічного  розвитку  дітей  від  народження  до
трьох років (2 години).

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Кризи та новоутворення раннього віку.
2. Специфака соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку.
3. Поняття деривації: види, причини, наслідки.
4. Особливості предметної діяльності дітей раннього віку.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.:

прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. 
2. Лангмейер   Йозеф  Психическая  депривация  в  детском  возрасте  /  Йозеф

Лангмейер, Зденек Матейчек. – Прага: Авиценум, 1984 – 334 с.

Лекція 5-6. Діагностика психічного розвитку дітей перших трьох років
життя (4 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Проблема  ранньої  діагностики  порушень  розвитку  дитини:  причини  та

наслідки.
2. Діагностичні критерії розладів аутистичного спектру.  
3. Методи та методики діагностики дітей раннього віку.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Аппе Ф. Введение в психологическую теорию аутизма / Франческа Аппе; [пер. с

англ. Д.В.Ермолаева]. – Москва: Теревинф, 2006. – 216 с. 
2. Лаврова Г. Н.  Психолого-педагогическая диагностика развития детей от 0 до 3

лет: Учебное пособие / Г. Н. Лаврова. – Челябинск: Издательство  ЮУрГУ, 2004.
– 129 с.
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3. Левченко И.  Ю. Психолого-педагогическая  диагностика Учебное  пособие  для
ВУЗов / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Басилова Т.А. и др. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – 320 с.

4. Практикум  по  возрастной  психологии:  Учеб.  пособие  /Под  ред.  
Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 с.

5. Психология  детства.  Практикум.  Тесты,  методики  для  психологов,  педагогов,
родителей / Под ред. А.А.Реана – СПб: «прим-ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 224 c.

6. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста: метод пособие  / под ред. Е. А. Стеблевой. – М. : Просвещение, 2004. –
164 с. 

7. Скрипник  Т.В.  Феноменологія  аутизму  :  Монографія.  –  К.:  Видавництво
«Фенікс», 2010. – 368 с.

8. Смирнова Е. О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет:
Методическое  пособие  для   практических  психологов  /  Е.  О.Смирнова,
Л.Н.Галигузова,  Т. В.Ермолова,  С.  Ю.  Мещерякова.  М.:  МГППУ,  2002
[Електронний  ресурс,  режим  доступу:  http://psychlib.ru/mgppu/SDp-2002/DSG-
001.HTM

МОДУЛЬ ІІІ.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Семінар 7. Особливості  пізнавальної  сфери  дошкільників  та  способи  її
дослідження (4 години)

План заняття
І. практична частина.

1. Методики діагностики пізнавальних здібностей.
2. Застосування у діагностиці дітей дошкільного віку тестів інтелекту Д. Векслера

та Равена.
3. Диференціальна діагностика інтелектуальних порушень.
4. Ознайомлення  з  методикою  діагностики  відхилень  у  розумовому  розвитку

молодших школярів та старших дошкільників (Н.М.Стадненко та інші)
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Измерение  интеллекта  детей:  Пособе  для  психолога-практика.  Ч.  І.

Человеческий  интеллект  и  его  измерение:  теория  и  практика  /  Под  ред.  
Ю.З. Гильбуха. – К.: РОВО «Укрвузполіграф», 1992. 

2. Марцинковская  Т.Д.  Диагностика  психического  развития  детей.  Пособие  по
практической психологии. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. – 176 с.

3. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та
старших  дошкільників  /  Стадненко  Н.М.,  Ілляшенко  Т.Д.,  Борщевська  Л.В.,
Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. 
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Лекція  9.  Особливості  особистісного  розвитку  дітей  та  способи  його
діагностики (2 години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Методи діагностики особистості дітей дошкільного віку.
2. Ігрова діяльність дитини (етапи становлення, критерії діагностики).
3. Діагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку.
4. Дитячий апперцептивний тест (САТ).
5. Тест Розенцвейга (дитяча форма). 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література
1. Левченко И.  Ю. Психолого-педагогическая  диагностика Учебное  пособие

для ВУЗов / Левченко И.Ю., Забрамная С.Д., Басилова Т.А. и др. – М.: Издательский
центр «Академия», 2003. – 320 с.

2. Венгер  А.Л.  Психологические  рисуночные  тесты:  Иллюстрированное
руководство. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

3. Методи  визначення  психологічного розвитку дитини-дошкільника:  Метод.
посіб.  для  педагогів,  практ.психологів,  студ.  серед.  і  вищ.  пед.  закл  /  С.Є.
Кулачківська (наук.ред), Т.О. Піроженко та ін. – К.: Світич, 2003. 

4. Немов  Р.С.  Психология:  В  3-х  кн.  –  М.:  Просвещение,  1995.  Кн.3:
Експериментальная педагогическая психология и психодиагностика. 

5. Практикум  по  возрастной  психологии:  Учеб.  пособие  /Под  ред.  
Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694 с.

6. Психология  детства.  Практикум.  Тесты,  методики  для  психологов,
педагогов, родителей / Под ред. А.А.Реана – СПб: «прим-ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 224
c.

7. Психолого-педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста:  метод  пособие  /  под  ред.  Е. А.  Стеблевой.  –  М.  :
Просвещение, 2004. – 164 с. 

8. Психологічний  розвиток  дитини-дошкільника:  Навч.  посіб  для  педагогів,
психологів, вихователів дит. дошк. закладів, студ .сер. і вищ. пед. закладів, батьків /
С.Є. Кулачківська (наук. ред..),  С.О. Ладивір, Т.О. Піроженко та ін. – К.: Світоч,
2004. 

Семінар 10. Готовність до шкільного навчання та способи її діагностики (4
години)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Сутність  комплексної  діагностики  готовності  дитини  до  шкільного

навчання. 
2. Методики діагностики готовності до школи та їх застосування.
3. Критерії  та чинники не готовності дитини до шкільного навчання.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
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Рекомендована література
1. Авер‛янов  В.П.,  Козленко  А.М.,  Лисянська  Т.М.  Діагностика  готовності

дітей  до  школи  [Електронний  ресурс]  :  навчально-методичний  посібник  /
В.П.Авер‛янов, А.М.Козленко, Т.М. Лисянська, 2007.

2. Готовность  ребенка к школе.  Медико-психологические критерии: Учебное
пособие / Под ред. А.В. Гордиец. – Ростов н/Д: Фенікс; Красноярск: Издательские
проекты, 2006. – 128 с.

3. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе – СПб.:  Питер, 2004 -
208 с.

4. Стадненко  Н.М.,  Ілляшенко  Т.Д.,  Обухівська  А.Г. Методика  діагностики
готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-Подільський:
Абетка, 2001. – 20 с.

5. Таран О.П. Психологічна готовність дитини до школи / Оксана Таран. – К. :
Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МОДУЛЬ І.
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО СПЕЦКУРСУ

Тема 1 Предмет, значення та завдання психологічного спецкурсу (3 год.)
Завдання: 

Познайомитися  з  книгою  О.Л.Кононко  «Чтобы  личность  состоялась»:
виокремити 10 найцінніших на ваш погляд позицій. Обгрунтувати вашу думку. 

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 2.  Закономірності психічного розвитку дітей перших семи років життя
(3 години)

Завдання: 
Створити  схему взаємозв’язку чинників порушення розвитку, обґрунтувати

вашу думку, вказати використані джерела (ресурси). 
Форма подання: у вигляді схеми, таблиці, вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 3.  Напрями професійної діяльності практичного психолога в умовах
дошкільного закладу (4 години)

Завдання: 
Підготувати есе на тему: «Я- психолог в дошкільному закладі». 
Форма  подання: обсяг  4  сторінки  у  вигляді  вільного  опису,  можуть

використовуватись таблиці та схеми.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

МОДУЛЬ ІІ. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

ДІТЕЙ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ
Тема 4. Особливості психічного розвитку дітей від народження до трьох

років (10 годин).
Завдання: 

Узагальніть, підберіть нормативні критерії психічного розвитку дитини 2 років
відповідно структурі психічних явищ та практичних навичок. Вказати використані
джерела (ресурси). 

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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Тема 5. Діагностика психічного розвитку дітей перших трьох років життя 
(10 години)

Завдання: 
1. Складіть перелік методик діагностики дитини раннього віку

№ Назва
методики
(автор)

Спрямованість
методики 

Вік 
(для  якого
віку
призначена)

Метод
дослідженн
я

Джерело
(література)

2. Підготуйте  папку  з  методиками  психолого-педагогічної  діагностики
дитини  раннього  віку  та  відповідний  стимульний  матеріал  (предмети,  іграшки
тощо).

Форма подання: у вигляді таблиці, папка з методиками, стимульний матеріал.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

МОДУЛЬ ІІІ.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тема  6. Особливості  пізнавальної  сфери  дошкільників  та  способи  її

дослідження (8 годин)
Завдання: 
1. Складіть перелік методик діагностики дитини дошкільного віку

№ Назва
методики

(автор)

Спрямованість
методики

Вік
(для якого

віку
призначена)

Метод
дослідженн

я

Джерело
(література)

Діагностика сприйняття

Діагностика уваги

Діагностика пам’яті

Діагностика мислення

Діагностика мовлення

Діагностика творчості

2. Підготуйте стимульний матеріал до методики діагностики відхилень у
розумовому  розвитку  молодших  школярів  та  старших  дошкільників
(Н.М.Стадненко та інші)

Форма подання: у вигляді таблиці, папки з методиками, стимульний матеріал
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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Тема  7.  Особливості  особистісного  розвитку  дітей  та  способи  його
діагностики (8 годин)

Завдання: 
1. Складіть перелік методик діагностики особистості дитини дошкільного

віку
№ Назва

методики
(автор)

Спрямованість
методики

Вік
(для якого

віку
призначена)

Метод
дослідженн

я

Джерело
(література)

2. Підготуйте  папку  з  методиками  психолого-педагогічної  діагностики
особистості  дитини  дошкільного  віку.  Папка  повинна  містити  опис  методики,
інструкцію та стимульний матеріал готовий для застосування. 

Форма подання: у вигляді таблиці, папки з методиками.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

Тема 8.  Готовність до шкільного навчання та  способи її  діагностики (8
годин)

Завдання: 
Підготуйте  папку  експрес-діагностики  готовності  до  школи.  Папка повинна

містити  опис  методики,  інструкцію  та  стимульний  матеріал  готовий  для
застосування. 

Форма подання: у вигляді, таблиці, папки з методиками, стимульний матеріал.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  спецкурсу  соціально-
психологічного циклу «Діагностика розвитку дітей раннього та дошкільного віку»
оцінюються за Європейською кредитно трансферно-накопичувальною 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.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної  карти (п. ІV),  де
зазначено види контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю)
та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного (модульного) контролю

№
з/п Вид діяльності

Кількість
рейтингових

балів
1. Відвідування лекцій 11
2. Відвідування семінарських занять 10
3. Робота на семінарському занятті 70
4. Самостійна робота 55
5. Модульний контроль 75

Коефіцієнт = 2,21 221: 100
Підсумковий рейтинговий бал 100

У  процесі  оцінювання  навчальних  досягнень  студентом  застосовуються  такі
методи:
Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,  фронтальне  опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: письмове опитування; конспект, реферат.
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом  під  час  виконання
самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 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.
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Результати  навчання  студентів  щодо  опанування  навчальної  дисципліни

оцінюються за 100-бальною шкалою. Переведення результатів, отриманих за 100-
бальною  шкалою  оцінювання  в  шкалу  за  системою  ЄКТС  здійснюється  за
наступною схемою, що подана у табл. 8.2. 

Порядок переведення рейтингових показників успішності

Рейтингова 
оцінка

Оцінка за
стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 –100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з. можливими незначними недоліками 

B 82 – 89
балів

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 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 навчання 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 – 35 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторними вивчення курсу – досить 
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни. 

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації: 

Словесні: пояснення, розповідь, бесіда. 
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
Практичні: вправи.

2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:  індуктивні,
дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,
дослідницькі.

4) За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом
викладача;  самостійна  робота  студентів:  з  книгою;  виконання  індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення
ситуації  пізнавальної  новизни;  створення  ситуацій  зацікавленості  (метод цікавих
аналогій тощо).
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