
ПЕРЕДМОВА

Навчальна  дисципліна  «Вікова  психологія»  відноситься  до  навчальних  дисциплін
вибіркового компоненту освітньої програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти
першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 053 «Психологія».

Вікова  психологія  є  галуззю  психологічної  науки  про  індивідуальний  розвиток
людської психіки в онтогенезі. Вона вивчає психічний розвиток людини на різних вікових
стадіях,  тобто  предметом  вікової  психології  є  дослідження  закономірностей  психічного
розвитку людини на різних етапах її онтогенезу, на основі зміни типів провідної діяльності.

Знання  сутності  психології  людини,  особливостей  психічного  розвитку  людини  на
різних вікових стадіях, розуміння механізмів її поведінки, вміння ефективно спілкуватися та
взаємодіяти,  користуватися  методами  психолого-педагогічної  науки  –  є  чинниками
ефективної  професійної  діяльності  сучасного  спеціаліста.  Особливої  ваги  набувають  ці
питання у підготовці психологів.

Мета навчальної дисципліни: полягає у формуванні у студентів 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 вирішенні професійних завдань, психодіагностики та корекції відхилень
від вікових нормативів.

Завдання  навчальної  дисципліни:  засвоєння  основних  термінів  і  понять  вікової
психології  на  рівні  відтворення,  тлумачення  та  використання  їх  у  повсякденному  та
професійному  житті;  формування  вмінь  і  навичок  використання  психодіагностичних
методик відповідно до їх призначення, психологічних знань про вікові особливості людини
для аналізу конкретних життєвих ситуацій; озброєння студентів такими здобутками сучасної
психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а також самоактуалізації
та самореалізації у майбутній професії.

Об’єкт навчальної дисципліни: особистість на різних етапах розвитку
Предметом вивчення навчальної дисципліни  є  закономірності психічного розвитку

людини на різних етапах її індивідуального життя. 
Після вивчення курсу «Психотерапія» здобувачі вищої освіти першого бакалаврського

рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої програми – ОК
25) повинні володіти такими компетентностями:

 загальні:
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
спеціальні:
СК1.
СК3.Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК4.Здатність  самостійно  збирати  та  критично  опрацьовувати,  аналізувати  та

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел 
Методи і форми викладання дисципліни 

Серед них переважають  традиційні:  лекційні  й  семінарські  заняття,  індивідуально-
консультативна  й  самостійна  робота.  Але  окрім  них,  студент  матиме  змогу  оволодіти
методами самостійного  пошуку  знань:  робота  в  мережі  Internet,  аналіз  й  конспектування
першоджерел,  написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,
складання  психологічних  характеристик,  застосування  психологічних  методик  для
досліджень та інтерпретації отриманих  даних.

Організація поточного та підсумкового контролю знань
Метою  поточного  контролю  є  перевірка  у  студентів  рівня  набутих  на  лекціях,

практичних  заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу  фахових
знань  та  умінь.  Поточний  контроль  здійснюється  персоніфікованим  оцінюванням  роботи
кожного  студента.  Структура  поточного  контролю  враховує  особливості  денної,  заочної
форм навчання. Основною формою  поточного контролю знань  є:  контрольна  робота,  яка
включає  запитання  з  усіх  модулів.  Підсумковий  контроль  здійснюється  на  основі
проведення  екзамену.  



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання  результатів  навчання  для  обов'язкового компоненту  освітньої

програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі
спеціальності 053 «Психологія» «Вікова психологія» (для здобувачів вищої освіти першого
бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої
програми –  ВБ 29)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною
програмою, зокрема: 

ПРН 7. Рефлексувати  та  критично  оцінювати достовірність  одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки

ПРН  9. Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання.

ПРН10. Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника.

ПРН11. Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням
специфіки  запиту  та  індивідуальних  особливостей  клієнта,  забезпечувати  ефективність
власних дій.

ПРН13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися
до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
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