
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: ознайомити студентів з предметом, структурою і завданнями дитячої 

психології, засвоєння загальних закономірностей розвитку в онтогенезі, 

особливостей соціальної ситуації в кожному віковому періоді , психологічних 

новоутворень дошкільного віку і ведучого типу діяльності , які характеризують 

особливості в певному періоді особистості, засвоєння комплексу теоретичних і 

практичних знань. 

Предмет: процес розвитку психічних явищ дітей на різних вікових етапах 

дошкільного дитинства. 

Завдання: сформувати в студентів систему психологічних знань і вмінь 

застосовувати набуті знання у своїй професійній діяльності. Курс дитячої 

психології орієнтує студентів на засвоєння наукових даних про вікові та 

індивідуальні особливості розвитку дошкільника , що допоможе їм краще пізнати 

своїх вихованців і на підставі цих знань ефективно керувати формуванням 

особистості кожної дитини і групи в цілому , застосовувати набуті знання у своїй 

професійній діяльності . 

 

Заплановані результати навчання: 

Студенти повинні знати: 

 основи дитячої психології; 

 загальні закономірності і принципи навчання та виховання в кожному віковому 

періоді; 

 психічні новоутворення вікових періодів і ведучий тип діяльності ; 

 методи формування творчої активності особистості; 

 основи спілкування та взаємодії в групі дітей дошкільної установи. 

Вміти: 

 застосовувати базові психологічні знання для організації діяльності та 

спілкування особистості; 

 вибирати ефективні форми і методи реалізації можливостей особистості; 

 використовувати засоби і прийоми психологічного впливу; 

 проектувати та прогнозувати ті методи психологічного дослідження, які 

сприятимуть найбільш ефективному розвитку дітей дошкільного віку. 

 

Студенти набудуть компетентності: 

Загальні компетентності: 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 7. Здійснення безпечної діяльності. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

 Спеціальні компетентності: 



СК 1. Здатність до формування наскрізних умінь у дітей дошкільного (раннього та 

передшкільного) віку: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, 

висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати 

рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі. 

СК 5. Здатність до формування у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) 

віку взаємин з оточенням (предметним, природним, соціальним). 

СК 6. Здатність до розвитку психічно-емоційної сфери особистості дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку.  

СК 13. Здатність до організації освітнього процесу з урахуванням індивідуальних 

фізичних і психічних можливостей дітей в найбільш оптимальних для них формах. 

СК 15. Здатність до комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу. 

 

Результати навчання: 

РН 3. Встановлювати зв’язок між процесом розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного (раннього та передшкільного) віку відповідно до їхніх вікових 

особливостей; 

РН 9. Визначати завдання, зміст специфічно дитячих видів діяльності (предметно-

практичної, ігрової, пізнавальної) та організовувати їх відповідно до освітніх 

програм; 

РН 11. Мати навички збереження та зміцнення психічного, фізичного та 

соціального здоров’я, попередження та протидії булінгу, формування навичок 

здорового способу життя у дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку; 

РН 15. Визначати особливості та способи організації провідної (ігрової) діяльності 

дітей дошкільного (раннього та передшкільного) віку в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти; 

РН 20. Забезпечувати формування наскрізних умінь особистості дитини в різних 

видах діяльності в умовах закладу дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

Назва теми 
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3семестр 

Змістовний модуль І. Загальні питання дитячої психології 

Тема 1. Предмет і завдання 

дитячої психології 
4 2   2 4 1   3 

Тема 2. Методи дитячої 

психології 
2   2  4   1 3 

Тема 3. Психічний розвиток 

дитини.  
 

2 

 

2 
  

 

 
5 1   4 

Тема 4. Провідна роль 

навчання і виховання 
2 2         

Тема 5. Вікові етапи і  

періодизація психічного 

розвитку 

 

2 

 

 
 

 

2 

 

 

 

3 

 

 
  

 

3 

Модульна контр-на робота 1 2   2       

Змістовний модуль ІІ. Психічний розвиток дитини 
Тема 6. Психічний розвиток 

дитини у фазі 

новонародженості 

3 2   1 3 1   2 

Тема 7. Особливості 

психічного розвитку 

немовляти 
3 2   1 3 1   2 

Тема 8. Важливі досягнення 

раннього дитинства 
4 2   2 3    3 

Тема 9. Розумовий розвиток 

дитини в переддошкільному 

дитинстві 

 

2 
  

 

2 
 

 

1 
  

 

1 
 

Тема 10. Передумови 

формування особистості в 

ранньому дитинстві 

 

3 

 

2 
  1 

 

3 
   

 

3 

Тема 11. Спостереження за 

предметною діяльністю. 

Модульна контр-на робота 2  

 

2 
  

 

2 
      

Змістовний модуль ІIІ. Психологічна характеристика діяльності дошкільника 
Тема 12. Ігрова діяльність 

дошкільника 
2 2    2    2 

Тема 13. Становлення і 

розвиток гри як провідної 

діяльності в дошкільном. віці 
2   2  5   2 3 

Тема 14. Спостереження за 3   2 1 2    2 



ігровою діяльністю в різних 

вікових групах ЗДО 

Тема 15. Розвиток  

зображувальної діяльності в 

дошкільному віці 

2 

 
2    

4 

 
   

4 

 

Тема 16. Формування 

передумов для навчання 

дітей в школі 
4 2   2 5 2   3 

Тема 17. Спостереження за 

навчальною діяльністю в 

різних вікових групах ЗДО 
3   2 1 2   

 

 
2 

Тема 18. Психологічна 

підготовка дошкільника до 

праці і особливості його 

трудової діяльності 

 

2 

 

2 
   

 

4 
   

 

4 

Тема 19. Побутова діяльність 

дошкільника 
2 2    2    2 

Тема 20. Розвиток 

спілкування дошкільників з 

дорослими і ровесниками  

2   2  4    4 

Модульна контро-на робота 3 2   2       

Змістовний модуль ІV. Розумовий розвиток дошкільника 
Тема 21. Виникнення і 

розвиток вищих почуттів у 

дітей дошкільного віку 
4 2   2 4 1   3 

Тема 22. Розвиток волі у 

дошкільному віці 
2   2  4    4 

Тема 23. Вивчення емоційно-

вольової діяльності 

дошкільника  

2   2       

Тема 24. Особливості уваги 

дошкільника 
2 2    1 1    

Тема 25. Вивчення індивідуаль-

них властивостей уваги 
3   2 1 2    2 

Тема 26. Розвиток мовлення в 

дошкільному віці 
3 2   1 4    4 

Тема 27. Сенсорний розвиток 

дошкільника  
2   2  3    3 

Тема 28. Розвиток мислення в 

дошкільному віці 
2 2    3 1   2 

Тема 29. Вивчення індивідуаль-

них властивостей мислення 
3   2 1 2    2 

Тема 30. Розвиток пам'яті в 

дошкільному віці 
2 2    3 1   2 

Тема 31. Вивчення індивідуаль-

них властивостей пам'яті 
3   2 1 1    1 

Тема 32. Розвиток уяви в 

дошкільному віці 2 2    2    2 

Тема 33. Вивчення індивідуаль-

них властивостей уяви 
3   2 1 2    2 



Модульна контро-на робота 4 2   2       

Разом за III  семестр 90 36  36 18 90 10  4 76 

4 семестр 

Змістовний модуль V. Індивідуальна сфера дошкільника 
Тема 34. Умови розвитку 

особистості дошкільника  
7 2   5 7 2   5 

Тема 35. Мотиви поведінки 

дошкільника 
6 2   4 6 2   4 

Тема 36. Розвиток моральної 

поведінки у дошкільному  

віці 
6   2 4 6   2 4 

Тема 37. Розвиток 

темпераменту в дошкільному 

віці 
6 2   4 6 2   4 

Тема 38. Формування 

характеру у дітей 

дошкільного віку 
5    5 7 2   5 

Тема 39. Розвиток здібностей 

дошкільника 
5 2   3 5 2   3 

Тема 40. Вивчення здібностей 

дошкільника 
5   2 3 5   2 3 

Тема 41. Психологічні 

особливості дітей 6-го віку 
6 2   4 6 2   4 

Тема 42. Психологічна 

готовність дітей до школи 
6   2 4 6   2 4 

Тема 43. Психологія 

особистості і діяльності 

вихователя ЗДО 
6   2 4 6   2 4 

Модульна контро-на робота 5  2   2       

Разом за IV  семестр 60 10  10 40 60 12  8 40 

Разом за III-IV  семестри 150 46  46 58 150 22  12 116 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

III-IV семестри 

 

№ 

з/п 
Перелік тем лекцій 

К-сть 

годин 

1 

Тема 1. Предмет і завдання дитячої психології 

Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дитини. Розвиток 

психіки дитини перших шести років життя – предмет дитячої психології. 

Дитяча психологія як частина вікової психології. Завдання дитячої психології 

та її зв’язок з іншими науками. Значення дитячої психології для практичної 

діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. 

2 

2 

Тема 3. Психічний розвиток дитини. 

 Поняття про психічний розвиток дитини та його особливості. Середовище як 

умова і джерело психічного розвитку дитини. Роль активності і власної 

діяльності в психічному розвитку дитини. Роль вроджених передумов у 

психічному розвитку дитини. Поняття сензитивного періоду розвитку.   

2 

3 Тема 4. Провідна роль навчання і виховання. 2 



 Співвідношення навчання і виховання. Зона найближчого розвитку. 

Цілеспрямоване навчання і виховання. Поняття сензитивного періоду 

розвитку. Розвиваюче навчання. 

4 

Тема 6. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості 

Внутріутробний розвиток. Загальна характеристика анатомо-фізіологічних 

особливостей новонароджених. Типи безумовних рефлексів та їх значення. 

Виникнення і розвиток рефлексів. Психологічна характеристика 

новонароджених (протиріччя, соціальна позиція дитини, відчуття, емоції). 

Виникнення сприймання і впізнання, індивідуальні відмінності. 

2 

5 

Тема 7. Особливості психічного розвитку немовляти 

“Комплекс пожвавлення” – перша соціальна потреба немовляти в емоційному 

спілкуванні як провідній діяльності. Хапання, маніпулювання, наслідування і 

їх значення для психічного розвитку. Сенсорний розвиток. Виникнення 

мислення. Передумови засвоєння мови. Новоутворення дитини 1-го року 

життя. Криза першого року. 

2 

6 

Тема 8. Важливі досягнення раннього дитинства 

Соціальна позиція дитини: прояв перших елементів самостійності. 

Прямоходіння – важливе досягнення раннього віку. Розвиток предметної 

діяльності як провідної. Зародження нових видів діяльності (гра, продуктивні 

види діяльності). Розвиток пізнавальної сфери, мовлення. 

2 

7 

Тема 10. Передумови формування особистості в ранньому дитинстві 

Розвиток поведінки дитини. Ім’я і його значення в ранньому віці. 

Виникнення прагнення до самостійності. Криза 3-х років. Позитивні і 

негативні симптоми кризи. Вплив оцінки дорослого на розвиток особистості. 

2 

8 

Тема 12. Ігрова діяльність дошкільника 

Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника. Структурні 

компоненти сюжетно-рольової гри: роль, правила, сюжет, зміст, ігрові дії, 

рольові і реальні взаємовідносини, ігрові предмети і предмети замінники, 

значення ігрового матеріалу в виникненні і розвитку гри. Характеристика 

сюжетно-рольової гри як ведучої діяльності в дошкільному віці.Види ігор 

дошкільника і їх місце в психічному розвитку: дидактичні, рухливі, 

будівельно-конструктивні, ігри-драматизації. 

2 

9 

Тема 15. Розвиток зображувальної діяльності в дошкільному віці 

Основні напрямки розвитку  зображувальної діяльності (малювання, 

ліплення, аплікація), їх взаємозв’язок. Оволодівання засобами виразності 

різних видів зображувальної діяльності, їх взаємозв’язок. Розвиток змісту 

дитячого малюнку. Вплив на нього соціальних умов життя, індивідуальних 

особливостей, зорового, рухового досвіду. Колір дитячого малюнка. 

Психологічні основи керівництва зображувальною діяльністю. Місце і вплив 

зображувальної діяльності на психічний розвиток. 

2 

10 

Тема 16. Формування передумов для навчання дітей в школі 

Загальна характеристика навчальної діяльності. Поява навчальних інтересів і 

засвоєння навчальних дій. Передумови формування навчальної діяльності  в 

дошкільному віці. Умови розвитку навчальної діяльності. Роль дорослого у 

керівництві навчальною діяльністю дошкільників. 

2 

11 

Тема 18. Психологічна підготовка дошкільника до праці і особливості їх 

трудової діяльності 

Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільника. 

Становлення трудової діяльності дошкільників. Особливості уявлень 

дошкільників про працю дорослих. Вплив трудової діяльності на психічний 

2 



розвиток дошкільника. 

12 

Тема 19. Побутова діяльність дошкільника 

Дошкільне дитинство – період засвоєння норм, пов’язаних з правилами 

поведінки в побутовій діяльності. Становлення культури поведінки в 

дошкільному віці. Вплив культурно-гігієнічних навичок на психічний 

розвиток. Психологічні основи форм і методів формування культурно-

гігієнічних навиків, культури поведінки. 

 

13 

Тема 21. Виникнення і розвиток вищих почуттів у дітей дошкільного віку 

Особливості розвитку вищих почуттів у дошкільників: пізнавальних, 

моральних, естетичних і практичних. Роль співпереживання в розвитку 

вищих почуттів дошкільника.Вплив умов і характеру виконання діяльності на 

розвиток почуттів дошкільника. Індивідуальність дитини і розвиток почуттів. 

Роль вікових етапів, криз, поява нових інтересів, потреб в розвитку емоцій і 

почуттів. Емоційне неблагополуччя дітей і його причини.  

2 

14 

Тема 24. Особливості уваги дошкільника 

Основні напрями розвитку уваги в дошкільному віці. Мимовільна увага і 

умови її розвитку. Довільна, опосередкована увага і умови її формування. 

Післядовільна увага і умови її розвитку. Розвиток властивостей уваги. 

Розсіяність уваги, її причини і шляхи подолання. Коливання уваги. Увага як 

умова успішного протікання зовнішньої і внутрішньої діяльності, розумової і 

практичної. Шляхи і засоби організації і підтримання уваги у дітей 

дошкільного віку в різних видах діяльності. 

2 

15 

Тема 26. Розвиток мовлення в дошкільному віці  

Основні напрями розвитку мовлення в дошкільному віці. Розвиток звукової 

сторони мови: фонематичного слуху, правильної звуковимови. Розвиток 

словника як кількісного накопичення слів і якісного засвоєння їх значення. 

Пасивний і активний словник. Основні закономірності засвоєння 

дошкільниками синтаксису і морфології рідної мови. Засвоєння дітьми 

звукового складу слова і словесного складу мови як передумови оволодіння 

читанням і письмом. Розвиток функцій мовлення. Значення мовлення для 

психічного розвитку дошкільника. 

2 

16 

Тема 28. Розвиток мислення в дошкільному віці 

Становлення елементів наочно-образного мислення. Основні напрями 

розвитку мислення дошкільника. Розвиток форм мислення. Передумови 

розвитку словесного мислення. Розвиток мислительних операцій: порівняння, 

абстрагування, узагальнення, аналіз, синтез. Установлення причинно-

наслідкових зв’язків і особливості суджень при вирішенні мислительних 

задач. Формування вмінь і навичок розумової діяльності: уміння прийняти 

ціль, питання, задачу, визначити способи вирішення мислительних задач, 

досягнути результат і оцінити його. Психологічні основи розумового 

виховання дітей. 

2 

17 

Тема 30. Розвиток пам'яті в дошкільному віці 

Основні напрями розвитку пам’яті в дошкільному віці. Розвиток видів 

пам’яті. Мимовільна пам’ять і умови її розвитку. Діяльність як основна умова 

мимовільного запам’ятовування. Етапи розвитку мимовільної пам’яті. Гра як 

основний засіб розвитку довільної пам’яті. Образна пам’ять – ведучий вид 

діяльності дошкільника. Розвиток процесів пам’яті. Мимовільне 

запам’ятовування та шляхи його організації. Прийоми і засоби мимовільного 

запам’ятовування. Управління розвитком пам’яті дошкільників. 

2 

18 Тема 32. Розвиток уяви в дошкільному віці 2 



Розвиток видів уяви: мимовільної і довільної, відтворюючої і творчої.Умови, 

шляхи і засоби розвитку уяви. Вплив літературних творів, гри, праці, 

продуктивних видів діяльності на розвиток уяви. 
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19 

Тема 34. Умови розвитку особистості дошкільника  

Вплив дорослого на розвиток особистості дошкільника. Передумови розвитку 

особистості. Дитина в групі ровесників. Потреба в спілкуванні з    

ровесниками. Роль дорослих в статевій ідентифікації дитини. Дитячі 

захоплення. Діяльність і розвиток особистості дошкільника. 

2 

20 

Тема 35. Мотиви поведінки дошкільника 

Загальна характеристика мотивів поведінки дитини. Мотиви, пов’язані із 

цікавістю дітей до світу дорослих, ігрові мотиви, мотиви встановлення і 

збереження позитивних взаємовідносин з дорослими та іншими дітьми, 

мотиви самолюбства і самоствердження.Формування нових мотивів в період 

дошкільного дитинства, пов’язані з ускладненням діяльності дітей – 

пізнавальні, мотиви змагання, моральні, суспільні, супідрядність мотивів. 

2 

21 

Тема 37. Розвиток темпераменту в дошкільному віці 

Особливості розвитку темпераменту в дошкільному віці. Вікові особливості 

виникнення і прояву різних властивостей темпераменту. Співвідношення 

спадкового і набутого в темпераменті. Фізіологічні і психологічні 

передумови мінливості темпераменту. Характеристика дітей різних типів 

темпераменту і основи індивідуального підходу до них. 

2 

22 

Тема 39. Розвиток здібностей дошкільника 

Передумови розвитку здібностей, задатків, нахилів. Розвиток пізнавальних 

здібностей, сенсорних, інтелектуальних.Практичні здібності: організаторські, 

конструктивно-технічні.Розвиток спеціальних здібностей: музичних, 

зображувальних, літературних, театрально-мовленнєвих. Умови розвитку 

здібностей і творчості. Взаємозв’язок розвитку здібностей з розвитком 

пізнавальних процесів особистості.  Діяльність як основна умова розвитку 

здібностей. Індивідуальний підхід. Обдаровані діти. 

2 

23 

Тема 41. Психологічні особливості дітей 6-го віку 

 Соціальна ситуація розвитку в перехідний до молодшого шкільного віку 

період. Криза 6-7-ми років. Основні досягнення і протиріччя періоду. 

Формування внутрішньої позиції. Розвиток пізнавальних процесів 

шестирічної дитини. Розвиток особистості шестирічної дитини. Розвиток 

діяльності 

2 
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Зміст лекційного курсу для студентів заочної форми навчання 

IІІ-ІV семестри 

№ 

з/п 
Перелік тем лекцій 

К-сть 

годин 

1 

Тема 1. Предмет і завдання дитячої психології 

Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дитини. Розвиток 

психіки дитини перших шести років життя – предмет дитячої психології. 

Дитяча психологія як частина вікової психології. Завдання дитячої психології 

та її зв’язок з іншими науками. Значення  дитячої психології для практичної  

1 



діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. 

2 

Тема 3. Психічний розвиток дитини. 

 Поняття про психічний розвиток дитини та його особливості. Середовище як 

умова і джерело психічного розвитку дитини. Роль активності і власної 

діяльності в психічному розвитку дитини. Роль вроджених передумов у 

психічному розвитку дитини. Поняття сензитивного періоду розвитку.   

1 

3 

Тема 6. Психічний розвиток дитини у фазі новонародженості 

Внутріутробний розвиток. Загальна характеристика анатомо-фізіологічних 

особливостей новонароджених. Типи безумовних рефлексів та їх значення. 

Виникнення і розвиток рефлексів. Психологічна характеристика 

новонароджених (протиріччя, соціальна позиція дитини, відчуття, емоції). 

Виникнення сприймання і впізнання, індивідуальні відмінності. 

1 

4 

Тема 7. Особливості психічного розвитку немовляти 

“Комплекс пожвавлення” – перша соціальна потреба немовляти в емоційному 

спілкуванні як провідній діяльності. Хапання, маніпулювання, наслідування і 

їх значення для психічного розвитку. Сенсорний розвиток. Виникнення 

мислення. Передумови засвоєння мови. Новоутворення дитини 1-го року 

життя. Криза першого року. 

1 

5 

Тема 16. Формування передумов для навчання дітей в школі 

Загальна характеристика навчальної діяльності. Поява навчальних інтересів і 

засвоєння навчальних дій. Передумови формування навчальної діяльності  в 

дошкільному віці. Умови розвитку навчальної діяльності. Роль дорослого у 

керівництві навчальною діяльністю дошкільників. 

2 

6 

Тема 21. Виникнення і розвиток вищих почуттів у дітей дошкільного віку 

Особливості розвитку вищих почуттів у дошкільників: пізнавальних, 

моральних, естетичних і практичних. Роль співпереживання в розвитку 

вищих почуттів дошкільника.Вплив умов і характеру виконання діяльності на 

розвиток почуттів дошкільника. Індивідуальність дитини і розвиток почуттів. 

Роль вікових етапів, криз, поява нових інтересів, потреб в розвитку емоцій і 

почуттів. Емоційне неблагополуччя дітей і його причини.  

1 

7 

Тема 24. Особливості уваги дошкільника 

Основні напрями розвитку уваги в дошкільному віці. Мимовільна увага і 

умови її розвитку. Довільна, опосередкована увага і умови її формування. 

Післядовільна увага і умови її розвитку. Розвиток властивостей уваги. 

Розсіяність уваги, її причини і шляхи подолання. Коливання уваги. Увага як 

умова успішного протікання зовнішньої і внутрішньої діяльності, розумової і 

практичної. Шляхи і засоби організації і підтримання уваги у дітей 

дошкільного віку в різних видах діяльності. 

1 

8 

Тема 28. Розвиток мислення в дошкільному віці 

Становлення елементів наочно-образного мислення. Основні напрями 

розвитку мислення дошкільника. Розвиток форм мислення. Передумови 

розвитку словесного мислення. Розвиток мислительних операцій: порівняння, 

абстрагування, узагальнення, аналіз, синтез. Установлення причинно-

наслідкових зв’язків і особливості суджень при вирішенні мислительних 

задач. Формування вмінь і навичок розумової діяльності: уміння прийняти 

ціль, питання, задачу, визначити способи вирішення мислительних задач, 

досягнути результат і оцінити його. Психологічні основи розумового 

виховання дітей. 

1 

9 

Тема 30. Розвиток пам'яті в дошкільному віці 

Основні напрями розвитку пам’яті в дошкільному віці. Розвиток видів 

пам’яті. Мимовільна пам’ять і умови її розвитку. Діяльність як основна умова 
1 



мимовільного запам’ятовування. Етапи розвитку мимовільної пам’яті. Гра як 

основний засіб розвитку довільної пам’яті. Образна пам’ять – ведучий вид 

діяльності дошкільника. Розвиток процесів пам’яті. Мимовільне 

запам’ятовування та шляхи його організації. Прийоми і засоби мимовільного 

запам’ятовування. Управління розвитком пам’яті дошкільників. 
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10 

Тема 34. Умови розвитку особистості дошкільника  

Вплив дорослого на розвиток особистості дошкільника. Передумови розвитку 

особистості. Дитина в групі ровесників. Потреба в спілкуванні з    

ровесниками. Роль дорослих в статевій ідентифікації дитини. Дитячі 

захоплення. Діяльність і розвиток особистості дошкільника. 

2 

11 

Тема 35. Мотиви поведінки дошкільника 

Загальна характеристика мотивів поведінки дитини. Мотиви, пов’язані із 

цікавістю дітей до світу дорослих, ігрові мотиви, мотиви встановлення і 

збереження позитивних взаємовідносин з дорослими та іншими дітьми, 

мотиви самолюбства і самоствердження.Формування нових мотивів в період 

дошкільного дитинства, пов’язані з ускладненням діяльності дітей – 

пізнавальні, мотиви змагання, моральні, суспільні, супідрядність мотивів. 

2 

12 

Тема 37. Розвиток темпераменту в дошкільному віці 

Особливості розвитку темпераменту в дошкільному віці. Вікові особливості 

виникнення і прояву різних властивостей темпераменту. Співвідношення 

спадкового і набутого в темпераменті. Фізіологічні і психологічні 

передумови мінливості темпераменту. Характеристика дітей різних типів 

темпераменту і основи індивідуального підходу до них. 

2 

13 

Тема 38. Формування характеру у дітей дошкільного віку. 

 Риси характеру. Темперамент і характер. Формування характеру у 

життєдіяльності дошкільника. Основні компоненти характеру. 

Характеристика рис характеру у дітей дошкільного віку Формування 

характеру у дітей і шляхи його виховання. 

2 

14 

Тема 39. Розвиток здібностей дошкільника 

Передумови розвитку здібностей, задатків, нахилів. Розвиток пізнавальних 

здібностей, сенсорних, інтелектуальних.Практичні здібності: організаторські, 

конструктивно-технічні.Розвиток спеціальних здібностей: музичних, 

зображувальних, літературних, театрально-мовленнєвих.Умови розвитку 

здібностей і творчості. Взаємозв’язок розвитку здібностей з розвитком 

пізнавальних процесів особистості.  Діяльність як основна умова розвитку 

здібностей. Індивідуальний підхід. Обдаровані діти. 

2 

15 

Тема 41. Психологічні особливості дітей 6-го віку 

 Соціальна ситуація розвитку в перехідний до молодшого шкільного віку 

період. Криза 6-7-ми років. Основні досягнення і протиріччя періоду. 

Формування внутрішньої позиції. Розвиток пізнавальних процесів 

шестирічної дитини. Розвиток особистості шестирічної дитини. Розвиток 

діяльності 

2 

 Разом за ІV семестр 12 

  

 

 

 

 



 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

III- IVсеместр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

К-сть 

годин 

1 Методи дитячої психології 2 

2 Вікові етапи і періодизація психічного розвитку 2 

3 Модульна контрольна робота 1 2 

4 Розумовий розвиток дитини в переддошкільному дитинстві 2 

5 Спостереження за предметною діяльністю. Модульна контрольна робота 2  2 

6 Становлення і розвиток гри як провідної діяльності в дошкільному віці 2 

7 Спостереження за ігровою діяльністю в різних вікових групах ЗДО 2 

8 Спостереження за навчальною діяльністю в різних вікових групах ЗДО 2 

9 Розвиток спілкування дошкільників з дорослими і ровесниками 2 

10 Модульна контрольна робота 3 2 

11 Розвиток волі у дошкільному віці 2 

12 Вивчення емоційно-вольової діяльності дошкільника 2 

13 Вивчення індивідуальних властивостей уваги 2 

14 Сенсорний розвиток дошкільника 2 

15 Вивчення індивідуальних властивостей мислення 2 

16 Вивчення індивідуальних властивостей пам'яті 2 

17 Вивчення індивідуальних властивостей уяви 2 

18 Модульна контрольна робота 4 2 

                                                                   Разом за III семестр 36 

19 Розвиток моральної поведінки у дошкільному  віці 2 

20 Вивчення здібностей дошкільника 2 

21 Психологічна готовність дітей до школи 2 

22  Психологія особистості і діяльності вихователя ЗДО 2 

23 Модульна контрольна робота 5 2 
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Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів заочної форми навчання 

ІІІ-ІV семестри 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

К-сть  

годин 

1 Методи дитячої психології. Розумовий розвиток дитини в переддошкільному 

дитинстві 
2 

2 Становлення і розвиток гри як провідної діяльності в дошкільному віці 2 

 Разом за IІІ семестр 4 

4 Розвиток моральної поведінки у дошкільному  віці 2 

5 Вивчення здібностей дошкільника 2 

6 Психологічна готовність дітей до школи 2 

  7  Психологія особистості і діяльності вихователя ЗДО 2 

                                    Разом за ІV семестр 8 



 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 
Тема самостійної  роботи 

К-сть 

годин 

1 Роль дитячої психології у діяльності вихователя ЗДО 2 

2 Криза новонародженості 1 

3 Мовленнєвий розвиток немовлят 1 

4 Зародження нових видів діяльності в ранньому віці 2 

5 Криза трьох років 1 

6 Умови розвитку навчальної діяльності дошкільників 2 

7 Скласти характеристику ігрової та навчальної діяльності дошкільника 2 

8 Емоційне благополуччя дитини в групі 2 

9 Розвиток мовлення в дошкільному віці 1 

10 Підбір ігор та завдань на розвиток пізнавальних процесів у дошкільників 4 

11 Самосвідомість і самооцінка дошкільника 4 

12 Вплив дорослих на психічний розвиток дошкільника 5 

13 Розвиток моральної поведінки у дошкільному  віці 4 

14 Особливості темпераменту в дошкільників 4 

15 Формування характеру у дітей дошкільного віку 5 

16 Робота з обдарованими дошкільниками 6 

17 Психологічні особливості дітей 6-го віку 4 

18 Психологічна готовність дітей до школи 4 

19 Психологія особистості і діяльності вихователя ЗДО 4 

 Разом за III-IV семестри 58 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Дитяча психологія як наука про психічний розвиток дітей. 

2. Завдання та проблеми дитячої психології, її зв'язок з іншими науками. 

3. Методи дитячої психології. Застосування методів дослідження вихователем 

закладу дошкільної освіти. 

4. Середовище як умова й джерело психічного розвитку дитини. 

5. Роль активності й власної діяльності в психічному розвитку дитини. 

6. Роль вроджених передумов у психічному розвитку дитини. 

7. Провідна роль  навчання  і  виховання у психічному розвитку дитини. Поняття 

сензитивного періоду розвитку. 

8. Критерії  вікової  періодизації.   Рушійні   сили  розвитку.   Поняття   про вікові 

та індивідуальні особливості. 

9. Кризові періоди. Особливості формування позитивних і негативних 

симптомокомплексів у кризових періодах. 

10. Психічний   розвиток   дитини   у   фазі   новонародженості.   Виникнення 

комплексу пожвавлення. 

11. Особливості психічного розвитку немовляти: а)  анатомо-фізіологічна 

характеристика віку; б)  розвиток психіки немовляти. 

12. Розвиток провідної діяльності немовляти. 



13. Розвиток рухів і дій на першому році життя та їх вплив на психічний розвиток 

дитини. 

14. Новоутворення дитини першого року життя. Криза першого року життя. 

15. Розвиток предметної діяльності дітей раннього віку. 

16. Розвиток мовлення у ранньому віці. 

17. Зародження нових видів діяльності в ранньому віці. 

18. Новоутворення у пізнавальній сфері дітей раннього віку. 

19. Оволодіння ходьбою і її значення в психічному розвитку дитини. 

20. Розвиток відчуттів і сприймань та утворення уявлень про властивості предметів 

у ранньому віці. 

21. Особливості мислення переддошкільників. 

22. Виникнення уяви в ранньому дитинстві.  

23. Передумови розвитку особистості в ранньому віці. Криза трьох років. 

24. Спілкування як важливий фактор психічного розвитку дошкільника. 

25. Спілкування дитини з дорослими. Особливості пізнання вихователем 

дошкільників. 

26. Розвиток спілкування дошкільників з ровесниками та його значення для 

психічного розвитку.  

27. Становлення і розвиток сюжетно-рольової гри як провідної діяльності в 

дошкільному віці. 

28. Ігри дошкільника та їх місце в психічному розвитку. 

29. Психологічні основи керівництва ігровою діяльністю дошкільників. 

30. Психологічні  передумови  формування  навчальної   діяльності   в дошкільному 

віці. 

31. Умови та основні рівні розвитку навчальної діяльності дітей дошкільного віку. 

32. Конструктивна діяльність та її вплив на психічний розвиток дітей. 

33. Формування продуктивних видів діяльності та їх вплив на психічний розвиток 

дітей. 

34. Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільників. 

35. Психологічні особливості   побутової діяльності в дошкільному віці. 

36. Умови розвитку особистості дошкільника. Вплив дорослого на розвиток 

особистості дошкільника. 

37. Вплив ровесників на розвиток особистості дошкільника. 

38. Психологічні основи статевого виховання дошкільників. 

39. Розвиток мотивів поведінки в дошкільному віці. 

40. Особливості розвитку самосвідомості й самооцінки у дітей дошкільного віку.  

41. Розвиток моральної поведінки у дошкільному віці. 

42. Особливості почуттів дошкільників. 

43. Виникнення і розвиток вищих почуттів дошкільників. 

44. Розвиток вольової сфери дошкільника. 

45. Особливості мислення дошкільників. 

46. Розвиток образного мислення дошкільників. 

47. Розвиток пам'яті у дошкільників. 

48. Розвиток уяви у дошкільників. 



49. Сенсорний розвиток дошкільника. 

50. Сприймання простору і часу дітьми дошкільного віку. 

51. Сприймання дошкільниками художніх творів, малюнків та картин. 

52. Сприймання людини дітьми дошкільного віку. 

53. Розвиток уваги дошкільників. 

54. Розвиток мовлення дошкільників. 

55. Виявлення темпераменту і його розвиток у дітей дошкільного віку. 

56. Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з  

дошкільниками. 

57. Формування здібностей у дітей дошкільного віку. 

58. Формування характеру у дітей дошкільного віку. 

59. Психологічна готовність дитини до навчання в школі. 

60. Психологія особистості і діяльності вихователя дошкільного закладу. 

        

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Навчальна робота проводиться у формі аудиторних занять (лекції, 

практичні, семінарські) та самостійної роботи студентів. 

На лекціях подаються найбільш важливі питання. На практичних заняттях 

закріплюються, поглиблюються й конкретизуються набуті знання; у студентів є 

можливість самостійно опрацювати літературу, складати методичні рекомендації 

щодо конкретних питань освіти дошкільників. Самостійна робота студентів 

складається з опрацювання додаткової навчально-методичної літератури, 

виконання творчих завдань, самостійного засвоєння окремих теоретичних питань. 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
1.Поточний контроль здійснюється за допомогою проведення:  

      - письмових робіт;  

      - виконання індивідуальних завдань; 

2.Підсумковий контроль здійснюється після закінчення вивчення усіх тем 

дисципліни шляхом складання іспиту. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

              Поточний контроль знань студентів відбувається  під час проведення 

семінарсько-практичних занять. Модульний контроль проводиться в 3-4 

семестрах. 4 семестр закінчується здачею іспиту з навчальної дисципліни. 

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі 

накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх 

видів згідно зі шкалою оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється впродовж семестру за 100-

бальною шкалою за такими видами робіт: 

 3 семестр: 

- модульні контрольні роботи. Програмою передбачено 4модульні контрольні 

роботи, за які студент може отримати максимально 22 балів  (2х5 = 10 + 2х6 = 12); 



- семінарсько-практичні заняття.  За виконання семінарсько- практичних 

занять студент може впродовж семестру отримати 28 балів. Програмою 

передбачено 14 семінарсько-практичних занять. За одне заняття студент отримує 

2 балів. 
 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т2 Т5 МК1 Т9 МК2 

50 

2 2 5 2 5 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т13 Т14 Т17 Т20 МК3 Т22 Т23 Т25 Т27 Т29 Т31 Т33 МК4 

2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 6 

 

4 семестр: 

- модульні контрольні роботи. Програмою передбачено 1 модульна 

контрольна робота, за яку студент може отримати максимально 20 балів; 

- семінарсько-практичні заняття.  За виконання семінарсько-практичних 

занять студент може впродовж семестру отримати 30 балів. Програмою 

передбачено 5 семінарсько-практичних занять. За одне заняття студент отримує 6 

балів. 

-  Іспит передбачає три питання. Перше і друге питання  - це усна відповідь 

студента, оцінюється по  20 балів кожне питання. Третє питання - дати 

визначення психологічних термінів (2) і оцінюється в 10 балів. Максимальна 

кількість балів 50. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль № 5 

Т36 Т40 Т41 Т42 Т43 МК5 50 

6 6 6 6 6 20 

 

Іспит студенти складають за обсягом матеріалу 3-4 семестрів. У підсумку 

студент отримує 100 балів (за іспит (максимально 50 балів) + середнє 

арифметичне балів упродовж 3-4 семестрів (максимально 50 балів). 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

А 90-100 5 відмінно 

зараховано В 81-89 
4 

дуже добре 

C 71-80 добре 



D 61-70 
3 

задовільно 

Е 51-60 достатньо 

FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано 

F 0-20 2 незадовільно не зараховано 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Опорні схеми та психологічні словники; 

3. Конспекти лекцій з дисципліни; 

4. Тематика курсових робіт; 

5. Завдання  та плани проведення семінарських,  практичних  занять; 

6. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

7. Матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

1. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 424 с.  

2. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія. Київ : Центр 

навчальної літератури, 2019. 304 с. 

3. Дуткевич Т. В. Дошкільна психологія: навч. посібник. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2020. 392 с. 

4. Олійник М.І., Журат Ю.В., Фесун Г.С. Розвиток та діагностика пізнавальних 

процесів дошкільника: навчально-методичний посібник.  Чернівці: Родовід, 

2019. 176с. 

 

Допоміжна 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора 

психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – 

Піроженко Т. О.  2021. 37с.   

2. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку "Українське дошкілля" / ред. 

Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с. 

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. 424 с.  

4. Іванова В.В. Психологія дитяча: навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи. Мукачево: МДУ, 2019. 104 с. 

5. Колобич О. П. Загальна психологія: навчально-методичний посібник. Львів : 

Растр-7, 2019. 172 с. 

6. Костик Л.Б. Вікова психологія (курс лекцій для студентів зі спеціальності 

«Дошкільна освіта») : навч. посібник. Чернівці, 2018. 116 с. 

7. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник, 2-ге 

видання, виправлене. Київ : Академвидав, 2015. 400 с. 



8. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник для сам. 

роботи студента. Київ : Академвидав, 2011. 376 с. 

9. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник. Київ: 

Каравела, 2020. 418 c. 

10. Яценко Т.В. Дитяча психологія з психологією дитячої творчості. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів. Кременчук : ПП «Бітарт», 2020. 

42 с. 

 

 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. / Під науковим керівництвом доктора 

психологічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України – 

Піроженко Т. О.  2021. 37с.  URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Ba

zovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

2. Білан О.І. Програма розвитку дошкільного віку "Українське дошкілля" / ред. 

Низковська О.В. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с. URL: 

https://www.pedrada.com.ua/article/2336-programa-ukranske-doshkllya. 

3. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : Центр учб. літ., 2012. 

424 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf. 

4. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ : 

Академ-видав, 2008. 432 с. URL: https://westudents.com.ua/knigi/498-dityacha-

psihologya-pavelkv-rv.html. 

5. Іванова В.В. Психологія дитяча: навчально-методичний посібник для 

самостійної роботи. Мукачево: МДУ, 2019. 104 с. URL: 

http://dspace.msu.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3267/Ivanova_ps

yhologi_children.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6. Яценко Т.В. Дитяча психологія з психологією дитячої творчості. Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів. Кременчук : ПП «Бітарт», 2020. 

42 с. URL: https://cutt.ly/xTszFgo 
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