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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
4/120
1
2
4
4
120
56
8
56
залік

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: забезпечення майбутніх фахівців знаннями з
основ загальних закономірностей психічного розвитку, вікової динаміки психіки
людини на різних етапах оптогенезу, а також озброєння уміннями і навичками
роботи з людьми різних вікових категорій.
Завдання навчальної дисципліни:
- Ознайомити слухачів з основами поняттями, принципами, концепціями
психології розвитку.
- Розкрити особливості психічного розвитку людини на різних етапах
онтогенезу.
- Формувати у студентів розуміння природи і специфіки проблем
особистості, які зумовлюються її віковими особливостями.
- Навчити майбутнього фахівця навичкам роботи з людьми різних вікових
категорій, створення умов, що сприяють конструктивному психічному
розвитку людини.
2. Результати навчання за дисципліною
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія
розвитку» у студентів формуються такі навчальні компетентності:

Здатність ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у
сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.

Здатність формулювати власні обґрунтовані судження на основі
аналізу соціальної проблеми.

Здатність розробляти перспективні та поточні плани, програми
проведення заходів, оперативно приймати ефективні рішення у складних
ситуаціях.
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Здатність використовувати методи профілактики для запобігання
можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки,
міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження
соціальних ризиків та складних життєвих обставин.

Здатність розробляти соціальні адвокаційні кампанії, налагоджувати
ефективну міжвідомчу комунікацію. Здатність до аналізу соціальнопсихологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації
особистості, розвитку соціальної групи і громади.

Здатність виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси
клієнтів, ресурси соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем,
виходу із складних життєвих обставин

Здатність до раціонального вибору іреалізації психологічних методик
і технологій соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в закладах
освіти, позанавчальних закладах та закладах соціального спрямування.
3.
Структура навчальної дисципліни
Тематичний план

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Загальні положення психології розвитку
Тема 1. Психологія розвитку як
9
2
2
5
наука.
Тема 2. Теорії психічного розвитку
9
2
2
5
Тема 3. Загальна характеристика
10 2
2
6
розвитку психіки в онтогенезі
2
Модульний контроль
Разом 30 6
6
16
Змістовий модуль 2. Психосоціальний розвиток дитини від народження
до вступу в школу
Тема 1. Особливості
9
2
2
5
психосоціального розвитку
немовлят
Тема 2. Психосоціальний розвиток
9
2
2
5
дітей раннього віку
Тема 3. Психосоціальний розвиток
10 2
2
6
дошкільника
Модульний контроль
2
6
16
Разом 30 6
4

Змістовий модуль 3. Психосоціальний розвиток дитини в шкільний
період
Тема 1. Психосоціальний розвиток
8
2
2
4
молодшого школяра
Тема 2. Психосоціальний розвиток
12 4
4
4
підлітка
Тема 3. Психосоціальний розвиток
8
2
2
4
людини у юнацькому віці
Модульний контроль
2
Разом 30 8
8
12
Змістовий модуль 4. Психосоціальний розвиток дорослої людини
Тема 1. Загальна характеристика 8
2
2
4
дорослого періоду життя
Тема 2. Психологія ранньої та 12 4
4
4
середньої дорослості
Тема 3. Психологічні особливості 8
2
2
4
пізньої дорослості
Модульний контроль
2
Разом 30 8
8
12
Усього 120 28 28
56
4. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Загальні положення психології розвитку
Лекція 1. Психологія розвитку як наука. Теорії психічного розвитку (2 год.)
Поняття психології розвитку та вікова психологія, загальне і відмінне їх
змісту. Предмет та завдання психології розвитку. Методологічні, теоретикопізнавальні, практичні завдання психології розвитку Методологічні принципи
психології розвитку. Класифікація методів психології розвитку. Використання
тестів при вивченні особливостей психічного розвитку дітей. Характеристика
методу близнюків. Експеримент, особливості його використання в дитячій
психології.
Основні поняття: предмет вікової психології, принцип детермінізму,
принцип розвитку, лонгітюдний метод.
Семінарське заняття 1. Методи психології розвитку.
Лекція 2. Теорії психічного розвитку (2 год.)
Психоаналіз про закономірності психічного розвитку. Критерії виділення
стадій психосексуального розви. Стадії психосоціального розвитку за Е.
Еріксоном. Біхевіоризм про особливості розвитку дитини. Основні положення
теорії соціального научіння. Генетична психологія про закономірності розвитку
інтелекту. Гуманістична психологія про закономірності дитячого розвитку.
Культурно-історична концепція психічного розвитку. Діяльнісний підхід до
аналізу психіки дитини.
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Основні поняття: психоаналіз, біхевіоризм, гуманістична психологія,
теорія соціального научіння.
Семінарське заняття 2. Теорії психічного розвитку.
Лекція 3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі (2
год.)
Поняття розвитку. Специфіка та показники психічного розвитку людини.
Основні закономірності психічного розвитку дитини: нерівномірність, інтеграція
психіки, пластичність і можливість компенсації. Дозрівання як передумова
психічного розвитку. Біогенетичний та соціогенетичний підходи до розвитку
психіки дитини. Активність особистості як фактор психічного розвитку.
Проблема рушійних сил психічного розвитку. Навчання і розвиток: взаємозв’язок
та взаємовплив. Поняття провідної діяльності.
Проблема вікової періодизації психічного розвитку людини. Поняття віку.
Поняття про кризи та критичні періоди.
Основні поняття: інтеграція психіки, провідна діяльність, соціальна
ситуація розвитку, психічний розвиток.
Семінарське заняття 3. Загальна характеристика розвитку психіки в
онтогенезі.
Змістовий модуль 2. Психосоціальний розвиток дитини від народження
до вступу в школу
Лекція 4. Особливості психосоціального розвитку немовлят (2 год.)
Пренатальний період розвитку. Криза новонародженості.
Фаза
новонародженого. Соціальна ситуація розвитку новонародженого. Основні
новоутворення. Анатомо-фізіологічна характеристика і функціонування
головного мозку дитини в період новонародженості. Немовлята. Загальна
характеристика анатомо-фізіологічного розвитку немовляти. Психічний розвиток
дитини першого року життя. Розвиток форм спілкування протягом першого року.
Формування сенсорної і моторної сфер немовляти. Розвиток мовлення у
немовляти. Основні новоутворення. Криза першого року життя.
Основні поняття: зорові та слухові зосередження, комплекс пожвавлення,
фізична емансипація, автономне мовлення, емоційне спілкування.
Семінарське заняття 4. Особливості психічного розвитку немовлят.
Лекція 5. Психосоціальний розвиток дітей раннього віку (2 год.)
Соціальна ситуація розвитку в ранньому дитинстві. Психологічне
усвідомлення себе. Розвиток предметної діяльності. Оволодіння мовленням як
головне новоутворення раннього дитинства. Особливості розвитку психічних
пізнавальних процесів у ранньому дитинстві. Формування особистості дитини
раннього віку.
Основні поняття: предметна гра, наочно-дійове мислення, комплекс “Я
сам”, негативізм, самостійність.
Семінарське заняття 5. Психосоціальний розвиток дітей раннього віку.
Лекція 6. Психосоціальний розвиток дошкільника (2 год.)
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Загальна характеристика анатомо-фізіологічних особливостей дошкільника.
Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. Сюжетно-рольова гра як
провідна діяльність. Чотири рівні розвитку гри у дітей 3-7 років. Особливості
спілкування дошкільника з ровесниками. Розвиток особистості дитини
дошкільного віку. Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільняти.
Психологічні новоутворення дошкільного віку: підпорядкованість мотивів,
децентрація мислення, поява самооцінки, статева ідентифікація, усвідомлення
себе в часі, внутрішні етичні інстанції, виникає усвідомлення та узагальнення
своїх переживань. Психологічна готовність дітей до навчання у школі.
Основні поняття: рольова гра, підпорядкованість мотивів поведінки і
діяльності, внутрішні етичні інстанції, децентрація мислення.
Семінарське заняття 6. Психосоціальний розвиток дошкільника
Змістовий модуль 3. Психосоціальний розвиток дитини в шкільний
період
Лекція 7. Психосоціальний розвиток молодшого школяра (2 год.)
Готовність дитини до навчання в школі. Специфічні особливості психічного
розвитку шестирічної дитини, порівняно з семирічною.
Анатомо-фізіологічні особливості молодших школярів. Зміна соціальної
ситуації розвитку. Учбова діяльність як провідний вид діяльності молодшого
школяра. Розвиток пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери у
молодшому шкільному віці. Формування особистості дитини молодшого
шкільного віку. Основні новоутворення молодшого шкільного віку: довільність
психічних процесів, розвиток внутрішнього плану дій, рефлексія, мотив
досягнення успіху.
Основні поняття: шкільна дезадаптація, внутрішній план дій, рефлексія,
рівень домагань, понятійне мислення.
Семінарське заняття 7. Психосоціальний розвиток молодшого
школяра.
Лекція 8-9. Психосоціальний розвиток підлітка (4 год.)
Особливості фізичного і фізіологічного розвитку. Статеве дозріванням.
Перебудова моторного апарату, нейрогуморальних співвідношень. Соціальна
ситуація розвитку підлітка. Теоретичні підходи до проблеми «кризи» в
підлітковому періоді. Перебудова взаємин з дорослим.
Спілкування з
однолітками як провідна діяльність підліткового віку. Особистісний розвиток
підлітка. Основні потреби підліткового віку.
Формування життєвих
цінностей. Становлення „Я” підлітка. Стадії розвитку особистісної рефлексії.
Розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер в підлітковому віці.
Основні поняття: пубертатний вік, акселерація, статеве дозрівання,
почуття дорослості, інтимно-особистісне спілкування.
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Семінарське заняття 8. Психосоціальний розвиток підлітка.
Семінарське заняття 9. Психологія важкого підлітка.
Лекція 10. Психосоціальний розвиток людини періоду юності (2 год.)
Соціальна ситуація розвитку старшокласника. Поява дорослих ролей і
обов’язків. Міжособистісні стосунки в ранній юності: дружба і кохання.
Психосексуальний розвиток юнаків. Особливості пізнавальних і емоційновольових процесів. Учбово-професійна діяльність як провідний вид діяльності.
Розвиток особистості в період ранньої юності. Професійне та особистісне
самовизначення. Поява важливих особистісних якостей: усвідомленість,
самостійність, незалежність. Формування життєвих цінностей, наукового і
громадянського світогляду.
Основні
поняття:
професійне
самовизначення,
особистісне
самовизначення, юнацький максималізм, моральний релятивізм.
Семінарське заняття 10. Психологія юнацького віку.
Змістовий модуль 4. Психосоціальний розвиток дорослої людини
Лекція 11. Загальна характеристика дорослого періоду життя (2 год.)
Дорослість як предмет психологічного дослідження. Біологічні, психічні,
духовні аспекти життя людини. Фактори і закономірності розвитку дорослого.
Психічна зрілість: зміст і структура. Проблеми періодизації психічного розвитку
дорослої людини. Періоди і фази дорослості. Психосоціальний та пізнавальний
розвиток дорослості. Проблема психічного здоров’я. Кризи дорослості: криза
спустошеності, криза безперспективності, кризи здоров’я, кризи значущих
стосунків, кризи особистісної автономії, кризи самореалізації, кризи життєвих
помилок.
Основні поняття: дорослість, психічна зрілість, інволюція пам’яті,
генеративність.
Семінарське заняття 11. Вікові кризи дорослого періоду житя
особистості.
Лекція 12-13. Психологія ранньої та середньої дорослості (4 год.)
Особливості розвитку когнітивної сфери в період ранньої дорослості.
Соціальна ситуація розвитку в період ранньої дорослості. Зосередженість на собі.
Відкриття нових граней особистості. Кризові явища ранньої дорослості: криза 30ти років.
Анатомо-фізіологічні зміни та стан здоров'я людини середнього віку. Криза
середини життя: втрата надій, скорочення часу на особистісну реалізацію,
усвідомлення смерті, страх старості і самотності. Соціальні умови розвитку в
період середньої дорослості. Особливості розвитку мотиваційної та афективної
сфер в середньому віці.Зміни внутрішніх вимірів особистості. «Пенсійна криза»:
зміст та психологічні умови її подолання. Розвиток психічних пізнавальних
процесів у період середньої дорослості.
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Основні поняття: криза 30-ти років, криза середини
самоактуалізація, пенсійна криза.
Семінарське заняття 12. Психологія ранньої дорослості.
Семінарське заняття 13. Психологія середньої дорослості.

життя,

Лекція 14. Психологічні особливості пізньої дорослості (2 год.)
Історичний характер довжини життя і строків старіння. Анатомофізіологічні процеси старіння. Соціальна ситуація розвитку людини в старості.
Особливості когнітивної сфери людей похилого віку. Новоутворення пізньої
дорослості. Мудрість як соціально-психологічний феномен. Розвиток особистості
людини в літньому віці. Специфічні зміни емоційної і мотиваційної сфер.
Психічне старіння і типи старості. Вмирання і смерть: етапи, переживання,
ставлення.
Основні поняття: гіподинамія, сенсорно-моторна амнезія, здоровий спосіб
життя, криза «Я-інтеграції», мудрість.
Семінарське заняття 14. Психологія старіння.
5. Контроль навчальних досягнень

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

максимальна
кількість балів

1
1

3
3

3
3

3
3

3
3

4
4

4
4

4
4

4
4

10

3

30

3

30

4

40

4

40

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Разом
66
66
Максимальна кількість балів: 288
Розрахунок коефіцієнта: 288 : 100 = 2,88
6.2.

Модуль 4

Модуль 3

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 2

максимальна
кількість балів
кількість
одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування
семінарських занять
Робота на
семінарському занятті
Виконання завдань
для самостійної
роботи
Виконання модульної
роботи

Модуль 1

кількість
одиниць

Вид діяльності
студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

78

78

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
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Змістовий модуль 1.
Загальні положення психології розвитку
Тема 1. Психологія розвитку як наука. – 5 год.
Методи психології розвитку. Підібрати банк методик для дослідження
особливостей психічного розвитку людей певної вікової категорії (за вибором
студента). Провести дослідження за однією із них, проаналізувати отримані
результати, зробити висновки.
Тема 2. Теорії психічного розвитку. – 5 год.
Підготувати презентацію за однією із тем:
1. Психосексуальний розвиток людини (З. Фрейд).
2. Стадії розвитку інтелекту в концепції Ж.Піаже.
3. Біхевіорізм про закони розвитку і формування поведінки людини.
4. Гуманістична психологія про закономірності дитячого розвитку.
Тема 3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі – 6 год.
Обгрунтувати твердження і оформити як творчу роботу:
“Дитина не розвивається і виховується, а розвивається, виховуючись і
навчаючись” (С. Л. Рубінштейн).
“Ні, не білою дошкою є душа дитини, а деревом у зерні, людиною у
можливості”. (В. Г.Бєлінський).
Змістовий модуль 2. Психосоціальний розвиток дитини від народження
до вступу в школу
Тема 1. Особливості психічного розвитку немовлят. – 5 год.
Переглянути документальний фільм Джеймса и Джойс Робертсон «Джон».
Описати поняття материнська депривація. Проаналізувати особливості
формування привязанності між мамою і дитиною, причини і наслідки її
відсутності.
Тема 2. Психосоціальний розвиток дітей раннього віку. – 5 год.
На основі аналізу психологічної літератури розробити соціальнопсихологічні рекомендації батькам щодо взаємодії з дітьми, які переживають
кризу 3-х років.
Тема 3. Психосоціальний розвиток дошкільника. – 6 год.
Підібрати ігри, спрямовані на розвиток у дітей дошкільного віку навичок
спілкування. Розробити одне розвивальне заняття.
Змістовий модуль 3.
Психосоціальний розвиток дитини в шкільний період
Тема 1. Психосоціальний розвиток молодшого школяра. – 4 год.
Відібрати 2 наукові статті, в яких розглядаються актуальні проблеми
психосоціального розвитку молодшого школяра. Проаналізувати статті та зробити
анотації до них.
Тема 2. Психосоціальний розвиток підлітка. – 4 год.
Провести дослідження особистості підлітка за допомогою методики
А. Є. Лічко (діагностика акцентуації характеру у підлітків). Написати звіт за
10

результатами дослідження.
Тема 3. Психосоціальний розвиток людини у юнацькому віці – 4 год.
Переглянути фільм «Спілка мертвих поетів». Описати особливості
становлення особистості дитини в період ранньої юності. Проаналізувати потреби
юнаків, проблеми, які їм доводиться вирішувати у цей віковий період, роль
батьків та вчителів у розвитку їхньої самосвідомості. Розробити поради батькам
та вчителям.
Змістовий модуль 4.
Психосоціальний розвиток дорослої людини
Тема 1. Загальна характеристика дорослого періоду життя. – 4 год.
Дослідити та порівняти особливості ціннісних орієнтацій вашого покоління
та покоління ваших дідусів і бабусь. Зробити висновки.
Тема 2. Психологія ранньої та середньої дорослості – 4 год.
Розкрити у творчій роботі власний погляд на особливості детермінації
психічного розвитку людини у період середньої дорослості.
Тема 3. Психологічні особливості пізньої дорослості. – 4 год.
Підготувати презентацію за однією із тем:
1. Смерть як стадія розвитку.
2. Основні чинники, що впливають на ставлення людини до смерті та
процесу вмирання.
3. Психологічна підготовка людини до закінчення життя.
4. Значення спілкування в похилому віці.
5. Особливості пізнавальних інтересів людей похилого віку.
Критерії оцінювання самостійної роботи студента
5балів – максимальна кількість балів, яку студент може отримати за
виконання одного завдання для самостійної роботи. Воно оцінюється за такими
критеріями:
 своєчасність виконання навчальних завдань1б;
 повний обсяг їх виконання1б;
 якість виконання навчальних завдань 2 б;
 творчий підхід у виконанні завдань 1б.
Кількість та складність завдань залежить від кількості годин відведених на
самостійну роботу до того або іншого модуля. Загальна оцінка за виконання
самостійної роботи до змістового модуля визначається так: сума набраних
студентом балів за виконання всіх завдань до модуля розділити на кількість
завдань (зазвичай 3 завдання). Максимальна кількість балів за модуль – 5 б.
6.3.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульні контрольні роботи виконуються після завершення вивчення
навчального матеріалу змістового модуля в письмовій (тестовій) формі. Блок
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тестових запитань до кожного модуля містить 25 запитань. За кожну правильну
відповідь виставляється 1 бал.
Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.
Не передбачено навчальним планом.
6.6. Шкала відповідності оцінок
6.4.

Рейтингова
оцінка
A

B

C
D

E
FX

F

Оцінка за 100-бальною
Значення оцінки
шкалою
90-100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
межах обов'язкового матеріалу з, можливими,
незначними недоліками
82-89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок
75-81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь)
з незначною кількістю помилок
69-74 балів
Задовільно – посередній рівень знань (умінь)
із значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної
діяльності
60-68 балів
Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень знань (умінь)
35-59 балів
Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за
умови належного самостійного
доопрацювання
1-34 балів
Незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень
знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни
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6. Навчально-методична карта дисципліни
Навчально-методична карта дисципліни «Психологія розвитку»
Разом: 120 год., із них 28 год. – лекції, 28 год. – семінарські заняття, 56 год. – самостійна робота, 8 год. – модульний контроль.
Форма підсумкового контролю – залік.
Назва
Модуль 1.
Модуль 2.
Модуль 3.
Модуль 4.
змістового
Загальні положення
Психосоціальний розвиток
Психосоціальний розвиток
Психосоціальний розвиток
модуля
психології розвитку
дитини від народження до
дитини в шкільний період
дорослої людини
вступу в школу
Кількість
балів за мод.
Теми лекцій

К-сть балів
Теми
семінарських
занять

К-сть балів
Самостійна
робота
Види поточн.
контролю
Рейтингові
бали

66 б

66 б

1. Психологія розвитку як
наука – 1 бал.
2. Теорії психічного розвитку–
1 бал.
3. Загальна характеристика
розвитку психіки в онтогенезі–
1 бал.
3 бали

4. Особливості психічного
розвитку немовлят – 1 бал.
5. Психосоціальний розвиток
дітей раннього віку – 1 бал.
6. Психосоціальний розвиток
дошкільника – 1 бал.

1. Методи психології розвитку–
11 б.
2. Теорії психічного розвитку 11 б.
3. Загальна характеристика
розвитку психіки в онтогенезі 11 б.

4. Особливості психічного
розвитку немовлят 11 б.
5. Психосоціальний розвиток
дітей раннього віку - 11 б..
6. Психосоціальний розвиток
дошкільника - 11 б.

3 бали

78 б
7. Психосоціальний розвиток
молодшого школяра – 1 бал.
8-9. Психосоціальний розвиток
підлітка – 1 бал.
10. Психосоціальний розвиток
людини у юнацькому віці – 1
бал.
4 бали

78 б
11. Загальна характеристика
дорослого періоду життя – 1 бал.
12-13. Психологія ранньої та
середньої дорослості – 1 бал.
14. Психологічні особливості
пізньої дорослості – 1 бал.
4 бали

7. Психосоціальний розвиток
молодшого школяра - 11 б.
8. Психосоціальний розвиток
підлітка - 11 б.
9. Психологія важкого підлітка 11 б.
10. Психологія юнацького віку 11 б
33 бали
44 бали
33 бали
Виконання сам. завдань до Виконання сам. завдань до модуля Виконання сам. завдань до модуля
модуля 1 (див. 6.2)
5б
2 (див.6.2)
5б
3 (див. 6.2)
5б

11. Вікові кризи дорослого
періоду житя особистості - 11 б.
12.
Психологія
ранньої
дорослості - 11 б.
13. Психологія середньої
дорослості - 11 б.
14. Психологія старіння - 11 б.

Модульна контрольна робота 1
25 балів

Модульна контрольна робота 4
25 балів

Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
25 балів
25 балів
Загальна кількість балів – 288
Коефіцієнт для переведення у 100-бальну шкалу – 2,88

44 бали
Виконання сам. завдань до модуля
4 (див.6.2)
5б
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8. Рекомендовані джерела
Основна література:
1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): навч.
посіб / В.П.Кутішенко– [вид. 2-ге, доп.]. – Київ: Центр учбової літератури, 2010. –
128с.
2. Сергєєнкова О.П. Вікова психологія: навч. посіб. / О.П. Сергєєнкова,
О.А. Столярчук, О.П. Коханова, О.В. Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 2012
– 384 с.
3. Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія: навч. посіб. [для студ.
ВНЗ] / В.М. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2007. – 330 с.
Додаткова:
7.
Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.
8.
Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія:
Практикум: навчальний посібник. / В.П.Кутішенко, С.О.Ставицька. – Київ:
Каравелла, 2009.– 448 с.
9.
Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000 – 992 с.
10. Психология человека от рождения до смерти: Психологический атлас
человека / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Евро-Прайм, 2015. – 651 с.
11. Токарева Н. М. Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія:
навчальний посібник / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. – Київ, 2017. – 548 с.
12. Шеффер Д. Дети и подростки: Психология развития. – СПб.: Питер,
2013. – 976 с.
9. Додаткові ресурси
1. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за
ред. Т. Д. Марцинковський. – 3-е изд., Стер. – М.: Видавничий центр «Академія»,
2007– 528 с. Режим доступу: http://ibib.ltd.ua/psihologiya-razvitiya-uchebnik-dlyastud.html
2. Александров Ю.В. Психологія розвитку: Навчальний посібник / Ю.В.
Александров. – Харків: ХНУВС, 2015. – 335 с.
Режим доступу:
https://pidruchniki.com/77666/psihologiya/psihologiya_rozvitku
2. Фільм: Спілка мертвих поетів. – Режим доступу: https: // kinosimka. net /
19884-obschestvo-mertvyh-poetov-1989.html
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