
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Психологія вікового розвитку» 

 

Загальний опис дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Психологія вікового розвитку» покликана сформувати знання 

аспірантів про закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах її 

життя; розкрити особливості психічного розвитку та формування особистості у процесі 

навчання і виховання; забезпечити оволодіння діагностичними та формувальними методами 

вікової психології та домогтися опанування студентами основними формами, методами і 

прийомами психолого-педагогічної роботи з наступниками щодо їх розвитку, а також 

методами самопізнання і саморозвитку 

   Об'єктом дослідження психології вікового розвитку є психокультурний розвиток 

різновікових груп населення. Його специфіка полягає передусім у тому, що протягом життя в 

психіці людини відбуваються різні якісні перетворення, дослідження яких потребує 

системного з'ясування загальних закономірностей вікового розвитку. Предметом 

дослідження психології вікового розвитку є вікова динаміка, закономірності, фактори, 

умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості. Психології вікового 

розвитку вивчає загальні закономірності, особливості виникнення і розвитку психічних 

процесів і властивостей у дітей, підлітків, юнаків, дорослих і зумовлену віком динаміку 

співвідношень між ними; причини та закономірності переходу від одного вікового періоду до 

наступного; становлення різних видів діяльності (гри, навчання, праці, спілкування); 

формування психічних якостей (вікових можливостей засвоєння знань) і властивостей 

(самосвідомості, спонукальної та емоційної сфер, характеру, здібностей) особистості.  

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у аспірантів ґрунтовних знань про 

зміст і закономірності психічного розвитку індивіда протягом онтогенезу, а також навичок 

емпіричного дослідження особливостей вікового розвитку психіки людини, вміння 

враховувати їх при організації навчально-виховної роботи, психодіагностики та корекції 

відхилень від вікових нормативів.  

Завдання вивчення дисципліни. 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні засвоїти основні закономірності 

психічного розвитку індивіда на різних етапах, принципи і методи побудови досліджень у 

віковій психології, критерії періодизації психічного розвитку, особливості формування 

пізнавальних, емоційно-вольових процесів та особистості протягом онтогенезу; вміти 

пояснювати психічний розвиток людини з позицій різних концепцій, ставити перед собою 

науково-пізнавальні завдання та розв’язувати їх, враховуючи якісні характеристики 

психічного розвитку людини, обґрунтовувати використання тих чи інших 

психодіагностичних, розвивальних та корекційних заходів з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей людини. 

Мета проведення лекційних занять – ознайомити здобувачів із теоретичними та 

методологічними аспектами вікової психології. 

Завдання проведення лекцій: 

– ознайомити здобувачів з основними теоретичними концепціями вітчизняних та 

зарубіжних психологів; 

– сформувати у здобувачів систему основоположених категорій, положень і принципів 

вікової психології як науки і навчальної дисципліни; 

– розкрити вікову динаміку, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, 

формування та психічного розвитку особистості (вікові кризи, провідні види діяльності, 

психічні новоутворення, сенситивні періоди розвитку тощо);  

– ознайомити здобувачів з психолого-педагогічними умовами, чинниками і засобами 

формування особистості на різних вікових етапах; 

– забезпечити опанування здобувачів особливостями психологічних механізмів 

організації та управління навчально-виховним процесом. 

Мета проведення практичних занять – навчити здобувачів здійснювати психологічний 

аналіз особистісних і соціальних ситуацій, вирішувати психологічні задачі та проблемні 



ситуації різних вікових категорій клієнтів, а також виявляти індивідуально-психологічні 

особливості людини. 

Завдання проведення практичних занять: 

– навчити здобувачів володіти методиками саморегуляції протікання основних 

психічних процесів і станів за різних умов життєдіяльності; здійснювати пропедевтику та 

конструктивне розв’язання конфліктів; 

– навчити здобувачів досліджувати рівень розвитку психічних процесів, станів, 

властивостей і тенденцій осіб різного вікового діапазону, а також надавати професійну 

психолого-педагогічну характеристику особистості чи колективу; 

– сформувати уміння застосовувати методи самопізнання, розробляти напрямки 

особистісного і професійного саморозвитку та самореалізування. 

 


