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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування по-

казників 

Галузь знань, напрям підгото-

вки, освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

      денна форма навчання 

Кількість кредитів 

5 

Галузь знань 

01 

«Освіта» 
(шифр і назва)  

Спеціальність  

017 

«Фізична культура і спорт» 

    (код і назва)  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Вибіркова 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  -   150 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних -2 

самостійної робо-

ти 

студента - 2 

16 год 16 год 

Практичні, семінарські 

24 год 24 год 

Лабораторні 

- год 

Самостійна робота 

70 год 

Індивідуальні завдання: 

- год 

Вид контролю:залік 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної робо-

ти студента становить: 

     для денної форми навчання - 2:2,5 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни „ Основ загальної та вікової 

 психології ” – вивчення основ психічних процесів, законів та принципів 

псиічної  діяльності, впливу психіки та вікових особливостей людини на 

онтогенетичний розвиток. Метою курсу є підвищення психологічної 

грамотності студентів, зобуття навичок аналізу психологічних когнітив-

них, емоційних, вольових процесів, особливостей вікогого розвитку, які 

є акуальними у спортивній діяльності. 

       У плані становлення наукового світогляду студентів програма пок-

ликана сприяти формуванню уявлень про психічну діяльність людини, 

про її вікові особливості та вікові периоди розвитку, що є фундамента-

льними знаннями майбутніх фахівців у галузі фізичної культури та спо-

рту, а також навчити грамотному сприйняттю психічних явищ та пове-

дінкових паттернів, які характеризують сучасну людину у мінливому 

соціумі. 

  

        Завдання курсу: 

- вивчити основи психічних пізнавальних процесів, емоційно-вольових 

проявів людини; 

- вивчити особливості психічних властивостей людини та психічних но-

воутворень у різні вікові періоди; 

- вивчити вікові особливостей розвитку людини, закономіроності психі-

чного розвитку та їх прояви на різних вікових етапах; психологічні осо-

бливості кожного вікового періоду і їх рольу формуванні особистості; 

ознайомитися з основними розділами прикладної психології; зрозуміти 

необхідність знань загальної та вікової психології у професійній діяль-

ності; 

- розглянути сучасні методи вичення психічних явищ. 

 

Після вивчення дисципліни студент повинен З Н А Т И питання 



щодо:  

• глобальних проблем психології;  

• законiв розвитку психіки людини та особливостей розвитку щодо віко-

вої психології;  

• факторiв розвитку психіки людини та їх впливу;  

• методи вивчення психічних процесів;  

• факторів, що впливають на розвиток психіки в філогенезі та онтегенезі; 

• основних принципiв i методiв взаємоіїї з різними віковими категорія-

ми.  

Студент повинен В М І Т И:  

 застосовувати базові фундаментальні психологічні знання при фо-

рмування особистого відношення до об’єктів природи і суспільст-

ва, при ствердженні активної природоохоронної життєвої позиції і 

формуванні світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних 

концепцій; 

 використовувати методи психології при вивченні психічних пізна-

вальних процесів та вкових особливойтей людей; 

 здiйснювати контроль за станом емоційно-вольової сфери; 

 аналізувати психічні явища иа стани через професійні тести та ме-

тодики; 

 визначати властивести пізнавальної, емоційної, вольвої, мотива-

ційної сфер особистостей; 

 ефективно користуватися психологічними довідниками, нормати-

вними документами та іншою фаховою документацією. 

 

   Сформовані компетенції  

Соціально-особистісті:  

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно психічних 

та вікових якостей людини; 



 здатність учитися; 

 креативність,здатність до системного мислення; 

 турбота про якість виконуваної роботи; 

 толерантність; 

 психологічна грамотність; 

загальнонаукові: 

 базові знання в галузі загальної та вікової психології; навички викорис-

тання методів вивчення пізнавальної, емоційної, вольвої, мотиваційної 

сфер особистостей і навички аналізу отриманих результатів; 

  уміння використовувати Internet-ресурси ля пошуку інформації; 

 базові знання у галузі загальної та вікової психології в  обсязі, необхід-

ному для освоєння загально професійних дисциплін; 

інструментальні: 

 здатність до письмової та усної комунікації рідною мовою; 

 навички роботи з комп’ютером; 

 використання інформаційних джерел; 

 дослідницькі навички. 

 психологічні:   знання принципів організації і функціонування психіки лю-

дини, чинників, що визначають якість отогенетичного розвитку особистості, 

рівень впливу і потенційні загрози для психіки людини в онтогенезі, вміння 

правильно аналізувати і встановлювати причинно-наслідкові зв'язки психо-

логічних проблем, вміння прогнозувати психологічні наслідки та особливості 

поведінки, мотиваційної сфери та діяльності людини, оцінювати вікові особ-

ливості в контексті взаємодії між людьми, інтерес до пізнання психологічних 

знань, переконання в необхідності щоденного  дотримання норм і правил 

психогігієни, потреби у творчому освоєнні психологічних знань, здійснення 

психологічних досліждень та ін. 

 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

семестр Кількість годин 

всього 

у тому числі : 

 Лекції Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота сту-

дентів 

1-2 150 32 - 48 70 

 

 

 

 

4.Тематичний план дисципліни 
№ Назва розділу (модуля), 

теми (змістові модулі) 

Кількість годин 

Н
ав

ч
ал

ь
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

н
а 

л
іт

ер
ат

у
р

а
 

З
ас

о
б

и
  

д
іа

-

гн
о

ст
и

к
и

 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р

ак
т 

р
о

б
о
ти

 

С
ам

о
ст

. 

р
о

б
о
та

 

Модуль 1 Основи загальної психології 
 8 - 10 13 

 СЗ, 

ПР,Р,Т 

МКР 
1 Поняття психології як науки. Міждисцип-

лінарний характер психології, її зв’язки з 

іншими науками. Теоретичні та прикладні 

напрямки. Найважливіше завдання загаль-

ної психології, головний предмет дослі-

джень. 

 

 2 - 2 3 2,5,6 

практи-

чні ро-

боти 

  

2 Поняття психіки. Розвиток психіки у філо-

генезі та онтогенезі. Фактори, їх вплив на 

розвиток психіки людини  

 

 2 - 2 2 10,12 

семінар-

ські за-

няття, 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  

реферат 

(презен-

тація) 

3 Галузі сучасної психології ( загальна та 

вікова психологія, порівняльна психоло-

гія, медична психологія, юридична пси-

хологія, психологія  спорту, порівняльна 

психологія , політична психологія, психо-

логія спорту), принципи, методи (метод 

 4 - 6 2 
2,5,10,

12 

семінар-

ські за-

няття, 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  



структурного аналізу, експериментально-

генетичний метод, метод експеримен-

тально-патологічний, лонгітюдний метод, 

порівняльний метод, комплексний метод, 

обсерваційні методи (зовнішнє спостере-

ження, чи самоспостереження-

інтроспекція); експериментальні методи 

(лабораторний експеримент, природний 

експеримент); психодіагностичні  методи 

(тест, анкетування, опитувальник), на-

прями психології (психоаналіз, юнгіанст-

во, біхевіоризм тощо) 

  

Модуль 2 Психічні пізнавальні процеси 

  
8 

- 12 12  
СЗ, 

ПР, 

МКР 

4 Відчуття. Сприйняття. Уява. Пам'ять. Ува-

га.  
 4 - 6 2 6,10 

семінар-

ські за-

няття, 

тесту-

вання  

5 Мислення як психічний процес. Інтелект.  

 4 - 6 4 2,12 

семінар-

ські за-

няття, 

тесту-

вання  

Модуль 3 Емоційно-вольвова сфера особис-

тості   
 6  10 13   

6 Воля як психічний процес. Функції волі. 

Структура вольової дії. Сила волі та без-

вілля. Емоції та почуття (фізіологічний 

механізм емоцій та почуттів, їх загальні 

функції, форми  та види) 

 3 - 4 3 
2,5,6, 

10,12 

семінар-

ські за-

няття, 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання  

7  Мотивація . Психічні стани (особистісні 

та ситуативні, свідомі та неусвдомлюваль-

ні, функціональні – релаксація, сон, фрус-

трація, стомлення, стреси). 

 3 - 6 3 
2,5,6, 

10,12 

семінар-

ські за-

няття, 

практи-

чні ро-

боти, 

тесту-

вання, 

реферат 

(презен-

тація)  

Модуль 4 Вікова психологія. Вікові психоло-

гічні особливості дитячого віку 
 6  8 16   



 

8 Поняття про вікову психологію. Методи 

дослідження психічного розвитку. Теорії 

та періодизація психічного розвитку. За-

кони психічного розвитку. Вікові кризи 

 4  4 4 1,4,8  

9  Пренатальний період. Криза народження. 

Немовлячий вік. Ранній вік. Дошкільний 

вік. Молоший школяр. 

 2  4 4 9,11  

Модуль 5 Вікові психологічні особливості 

підліткового, юнацького та дорослого віку 

 
 4  8 16   

10 Вікові психологічні особливості (Підліток. 

Юнацький вік)  
 2  4 4 3,8  

11 Вікові психологічні особливості (Моло-

дість. Зрілість. Старість) 
 1  2 4 

1,4,8,9

,11 
 

12 Взаємодія з людьми різного віку з ураху-

ванням вікових криз  
 1  2 - 

1,4,8,9

,11 
 

 

 

 

 

 

5. Теми лекційних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Поняття психології як науки. Міждисциплінарний характер 

психології, її зв’язки з іншими науками. Теоретичні та приклад-

ні напрямки. Найважливіше завдання загальної психології, го-

ловний предмет досліджень. 

. 

2 

2 Поняття психіки. Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі. 

Фактори, їх вплив на розвиток психіки людини.  

 

2 

3 Галузі сучасної психології ( загальна та вікова психологія, по-

рівняльна психологія, медична психологія, юридична психоло-

гія, психологія  спорту, порівняльна психологія , політична 

психологія, психологія спорту), принципи, методи (метод 

структурного аналізу, експериментально-генетичний метод, 

метод експериментально-патологічний, лонгітюдний метод, 

порівняльний метод, комплексний метод, обсерваційні методи 

4 



(зовнішнє спостереження, чи самоспостереження-

інтроспекція); експериментальні методи (лабораторний експе-

римент, природний експеримент); психодіагностичні  методи 

(тест, анкетування, опитувальник), напрями психології (психо-

аналіз, юнгіанство, біхевіоризм тощо) 

 

4 Відчуття. Сприйняття. Уява. Пам'ять. Увага. 4 

 

5 

 

Мислення як психічний процес. Інтелект. 4 

6 Воля як психічний процес. Функції волі. Структура вольової дії. 

Сила волі та безвілля. Емоції та почуття (фізіологічний механізм 

емоцій та почуттів, їх загальні функції, форми  та види) 

3 

7 Мотивація . Психічні стани (особистісні та ситуативні, свідомі 

та неусвдомлювальні, функціональні – релаксація, сон, фруст-

рація, стомлення, стреси). 

3 

8 Поняття про вікову психологію. Методи дослідження психічно-

го розвитку. Теорії та періодизація психічного розвитку. Закони 

психічного розвитку. Вікові кризи 

4 

9 Пренатальний період. Криза народження. Немовлячий вік. Ран-

ній вік. Дошкільний вік. Молоший школяр. 
2 

10 Вікові психологічні особливості (Підліток. Юнацький вік) 2 

11 Вікові психологічні особливості (Молодість. Зрілість. Старість) 1 

12 Взаємодія з людьми різного віку з урахуванням вікових криз 1 

 Всього 32 
 

6. Теми семінарських занять 

Програмою не передбачені 

 

 

 

 

Взаємо-

дія з 

людьми 

різного 

віку з 

ураху-

ванням 

вікових 

криз  



7.  Теми практичних занять 

 
№  

з/п 

 

Назва теми Кількість 

аудитор-

них годин 

1 Поняття психології як науки. Міждисциплінарний характер 

психології, її зв’язки з іншими науками. Найважливіше завдання 

загальної психології, головний предмет досліджень. 

. 

2 

2 Поняття психіки. Фактори, їх вплив на розвиток психіки люди-

ни.  
2 

3 Галузі сучасної психології ( загальна та вікова психологія, по-

рівняльна психологія, медична психологія, юридична психоло-

гія, психологія  спорту, порівняльна психологія , політична 

психологія, психологія спорту), методи (метод структурного 

аналізу, експериментально-генетичний метод, метод експери-

ментально-патологічний, лонгітюдний метод, порівняльний ме-

тод, комплексний метод, обсерваційні методи (зовнішнє спо-

стереження, чи самоспостереження-інтроспекція); експеримен-

тальні методи (лабораторний експеримент, природний експе-

римент); психодіагностичні  методи (тест, анкетування, опиту-

вальник), напрями психології (психоаналіз, юнгіанство, біхеві-

оризм тощо) 

6 

4 Відчуття. Сприйняття. Уява. Пам'ять. Увага. 6 

 

5 

 

Мислення як психічний процес. 6 

6 Воля як психічний процес. Сила волі та безвілля. Емоції та по-

чуття (фізіологічний механізм емоцій та почуттів, їх загальні 

функції, форми  та види) 

4 

7 Мотивація . Психічні стани (особистісні та ситуативні, свідомі 

та неусвдомлювальні). 
6 

8 Поняття про вікову психологію. Методи дослідження психічно-

го розвитку. Теорії та періодизація психічного розвитку.  
4 

9 Ранній вік. Дошкільний вік. Молоший школяр. 4 

10 Вікові психологічні особливості (Підліток) 4 

11 Вікові психологічні особливості (Молодість. Зрілість) 2 

12 Взаємодія з людьми різного віку з урахуванням вікових криз 2 

 Всього 48 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми (зміс-

товий модуль) 

Короткий зміст Кількість  

годин 

  

1. Основи за-

гальної пси-

хології 

 «Теоретичні та прикладні напрямки психоло-

гії» Самостійне опрацювання теми; підготовка 

письмового звіту. 

3 

«Розвиток психіки у філогенезі та онтогенезі» 

Самостійне опрацювання теми; підготовка пи-

сьмового звіту. 

2 

«Принципи та галузі сучасної психології» Са-

мостійне опрацювання теми; підготовка пись-

мового звіту. 

2 

Підготовка до семінарів   - 

Підготовка до практичної роботи 4 

 Підготовка до МКР  2 

 Разом  М 1  13 

  

 

 

 

2 Психічні пі-

знавальні 

процеси 

 

«Уява як психічний пізнавальний процес»     
Самостійне опрацювання теми; підготовка письмового 

звіту. 

2 

«Інтелект та його важливість для онтогенетич-

ного розвитку особистості» Самостійне опрацю-

вання теми; підготовка письмового звіту. 

4 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  4 

Підготовка до МКР  2 

 Разом М 2   12 

 

3 Емоційно-

вольвова сфе-

ра особистості   

«Функції волі. Структура вольової дії» Само-

стійне опрацювання теми; підготовка письмового зві-

ту. 

3 

«Функціональні психічні стани: функціональні 

– релаксація, сон, фрустрація, стомлення, стре-

си» Самостійне опрацювання теми; підготовка пись-

мового звіту. 

3 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  3 

Підготовка до МКР  4 

 Разом М 3  13 

 4 Вікова пси-

хологія. Віко-

Закони психічного розвитку. Вікові кризи 4 

Психологічні характеристики: Пренатальний 4 



ві психологіч-

ні особливості 

дитячого віку 

період. Криза народження. Немовлячий вік. 

Підготовка до семінарів - 

Підготовка до практичної роботи  4 

Підготовка до МКР 4 

 Разом М 4  16 

 5 Вікові пси-

хологічні осо-

бливості під-

літкового, 

юнацького та 

дорослого ві-

ку 

Вікові психологічні особливості – юнацький 

вік 
4 

Вікові психологічні особливості (Старість) 4 

Підготовка до семінарів - 

 Підготовка до практичної роботи  4 

 Підготовка до МКР 4 

 Разом М 5  16 

 ВСЬОГО  70 

 
 

 

 

 

Розподіл годин самостійної роботи за модулями 

Підготовка до семінарів М1 -   - М2-  - М3–  - М4 - М5 - 

Підготовка до практичних 

робіт 

М1 –  4           М2-4             М3-3 М4 - 4 М5 - 4 

Підготовка до модульної кон-

трольної роботи 

М1 -  2 М2-2 М3-4 М4 -2 М5 -2 

Підготовка презентації (рефе-

рату) за інд.темою  

М1 – 2 М2-  2 М3-2 М4 -2 М5 -2 

Самостійне вивчення теми М1-  7 М2-  6 М3- 6 М4 -8 М5 -8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Календарне планування дисципліни  
 

№  

Зміст 

Кількість го-

дин 

 

д
а

т
а
 

л
ек

ц
іі

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р

ак
т.

р
о

б
. 

М
К

Р
 

Модуль 1 Основи загальної психології 8 - 10 1  

1-2 Поняття психології як науки. Міждисциплі-

нарний характер психології, її зв’язки з ін-

шими науками. Теоретичні та прикладні на-

прямки. Найважливіше завдання загальної 

психології, головний предмет досліджень. 

 

2  2 

  

3-4 Поняття психіки. Розвиток психіки у філоге-

незі та онтогенезі. Фактори, їх вплив на роз-

виток психіки людини  

 

2  2   

5-9 Галузі сучасної психології ( загальна та ві-

кова психологія, порівняльна психологія, 

медична психологія, юридична психологія, 

психологія  спорту, порівняльна психологія, 

політична психологія, психологія спорту), 

принципи, методи (метод структурного 

аналізу, експериментально-генетичний ме-

тод, метод експериментально-патологічний, 

лонгітюдний метод, порівняльний метод, 

комплексний метод, обсерваційні методи 

(зовнішнє спостереження, чи самоспосте-

реження-інтроспекція); експериментальні 

методи (лабораторний експеримент, при-

родний експеримент); психодіагностичні  

методи (тест, анкетування, опитувальник), 

напрями психології (психоаналіз, юнгіанст-

во, біхевіоризм тощо) 

  

4  6   

10 Модульна контрольна робота № 1 
 

 
 1  

Модуль 2 Психічні пізнавальні процеси 
8 - 12 1  



11-

15 
Відчуття. Сприйняття. Уява. Пам'ять. Увага.  

4  
6   

16-

20 
Мислення як психічний процес. Інтелект. 4  6    

21 Модульна контрольна робота № 2 
   1  

Модуль 3 Емоційно-вольвова сфера особистості   
6 - 10 1  

22-

24 
Воля як психічний процес. Функції волі. 

Структура вольової дії. Сила волі та безвілля. 

Емоції та почуття (фізіологічний механізм 

емоцій та почуттів, їх загальні функції, форми  

та види) 

3  4   

25-

29 
 Мотивація . Психічні стани (особистісні та 

ситуативні, свідомі та неусвдомлювальні, фу-

нкціональні – релаксація, сон, фрустрація, 

стомлення, стреси). 

3  6   

30 Модульна контрольна робота № 3    1  

Модуль 4 Вікова психологія. Вікові психологіч-

ні особливості дитячого віку 

 
6  8 1  

31

-

35 

Поняття про вікову психологію. Методи дос-

лідження психічного розвитку. Теорії та пері-

одизація психічного розвитку. Закони психіч-

ного розвитку. Вікові кризи 

4  4   

36 Пренатальний період. Криза народження. Не-

мовлячий вік. Ранній вік. Дошкільний вік. 

Молоший школяр. 

2  4   

37 Модульна контрольна робота № 4 
   1  

Модуль 5 Вікові психологічні особливості підлі-

ткового, юнацького та дорослого віку 

 
4 

 

- 
8 1  

38

-

39 

Вікові психологічні особливості (Підліток. 

Юнацький вік)  2  4   

40 Вікові психологічні особливості (Молодість. 

Зрілість. Старість) 1  2   

41 Взаємодія з людьми різного віку з урахуван-

ням вікових криз 1  2   

42 Модульна контрольна робота № 5 
   1  



 

 

 

10. Рейтингова система оцінювання  
 

 

Рейтинг для модуля № 1          ВСЬОГО 20 б. 

 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами – 5 балів (кожна тема по 

5б): 

 «Поняття психології як науки» 

 «Поняття психіки»  

 «Галузі сучасної психології»  

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна кількість балів - 12 

     

Рейтинг для модуля № 2            ВСЬОГО 20 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 5 балів (кожна тема 

по 5б): 

 «Психічні пізнавальні процеси: Відчуття. Сприйняття. Уява. Пам'ять. 

Увага» 

 «Мислення як психічний процес. Інтелект»  

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна кількість балів - 12 

 

Рейтинг для модуля № 3                ВСЬОГО 20 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 5 балів (кожна тема 

по 5б): 

 «Воля як психічний процес. Функції волі. Структура вольової дії. Си-

ла волі та безвілля. Емоції та почуття (фізіологічний механізм емоцій 

та почуттів, їх загальні функції, форми  та види)» 

 «Мотивація . Психічні стани (особистісні та ситуативні, свідомі та 

неусвдомлювальні, функціональні – релаксація, сон, фрустрація, сто-

млення, стреси).»  

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна кількість балів – 12 

 

Модуль 1 Модуль 2 

 

Модуль 3 Модуль 4 Модуль 5 Сума 

20 20 20 20 20 100 



Рейтинг для модуля № 4                ВСЬОГО 20 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 5 балів (кожна тема 

по 5б): 

 «Поняття про вікову психологію. Методи дослідження психічного ро-

звитку. Теорії та періодизація психічного розвитку. Закони психічно-

го розвитку. Вікові кризи» 

 «Пренатальний період. Криза народження. Немовлячий вік. Ранній 

вік. Дошкільний вік. Молоший школяр.»  

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна кількість балів - 12 

 

Рейтинг для модуля № 5                ВСЬОГО 20 б. 

Конспект - 5 балів 

Письмовий звіт щодо практичних робіт за темами теми – 5 балів (кожна тема 

по 5б): 

 «Вікові психологічні особливості (Підліток. Юнацький вік)» 

 «Вікові психологічні особливості (Молодість. Зрілість. Старість)»  

 «Взаємодія з людьми різного віку з урахуванням вікових криз»  

Модульна контрольна робота – 8 балів 

Мінімальна кількість балів - 12 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

За 

шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

ДВУФК 

А відмінно 90-100 

В   добре 82-89 

С добре 74-81 

D задовільно 64-73 

Е задовільно 60-63 

FX 
незадовільно 

 з можливістю повторного складання 
35-59 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
0-34 

 

 

 

 



 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні  роботи. 

4. Модульні контрольні роботи. 

5. Варіанти комплексних контрольних робіт. 

6. Питання для самостійного опрацювання. 

     7. Рейтингова система оцінювання. 

      

 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

 

1.Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник / М.М. 

Заброцький. – Тернопіль: навч. книга – Богдан, 2009. – 112 с. 

2.Романовська Л.І. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – 

Львів: «Новий світ-2000», 2011. – 452 с. 

 

 

Допоміжна 

 

3. Булах І. С. Психологія особистісного зростання підлітка. – К.: НПУ   

ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 340 с. 

4.Вікова  та  педагогічна психологія . Навчальний посібник / О. В. 

Скрипченко , Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. 2- ге вид. К. 

2007.- 344 с. 

5.Загальна психологія:Підручник для студентів вищих навчальних за-

кладів / С.Д.Максименко, В.О.Зайчук, В.В.Клименко, В.О.Соловієнко. 

За загальною редакцією академіка С.Д.Максименко. - К.:Форум, 2000.-

543с 

6.Загальна психологія:Навчальний посібник / За ред. О.Скрипченко, 

Л.Долінська, ЗОгороднійчук та ін. - К.: «А.П.Н.»,1999. - 463 с. 

7.Корольчук М.С.,Осьодло В.І. Психодіагностика.Навчальний посібник  

для студентів вищих навчальних закладів / За заг.ред. М.С. Корольчука.-

К.:Ельга, Ніка-центр, 2004.-400с. 

8.Кузікова С.Б. Теорія  і практика вікової психокорекції ; Навчальний 



посібник . – Суми .ВТД «Університетьська  книга» ; 2006. – 

384с.6.Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 

К.: Либідь, 2002. - С. 9-45. 

9.Приходько В.В.Креативна валеологія / В.В. Приходько, В.  Кузьминсь-

кий.       − Д.: НГУ, 2004, – 231 с. 

10.Психологія / За ред. Ю. Л. Трофімова - К.: Либідь, 1999. – С.12-64. 

11.Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посіб-

ник. – К.: Академвидав., 2006. – 360 с. 

12.Цигульска Г.Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі 

та іншим. Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка. – 

2000. – 189с. 

 

 

 

 

 

 

12. Інформаційні ресурси 

Використовуються в електронному вигляді: 

1. Питання для підсумкового контролю. 

2. Лекційний курс. 

3. Практичні роботи. 

4. Питання для самостійного опрацювання. 

5. Рейтингова система оцінювання. 

 

Додаткові сторінки Інтернет 

 

.http://psychology-online.net/ 

Матеріали з психології.  

2. http://test.vin.com.ua/ 

Колекція тестів з психології 

 

 

Сайти в мережі Інтернет: 

1. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN

&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20

&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=E

J000083 

2. https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28081/ 

3. http://pifp.org.ua/index.php/uk/links 

4 https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/ 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/28081/
http://pifp.org.ua/index.php/uk/links
https://osvita.ua/vnz/reports/psychology/


5. 

https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihol

ogiyi 

6. https://pidru4niki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya 

 

 

Примітка: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого нав-

чального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послі-

довність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається 

на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджуєть-

ся заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи. 

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм). 

 

 

 

 

https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/19580302/psihologiya/zagalni_zasadi_vikovoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14550428/psihologiya/zagalna_psihologiya

