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1. ВСТУП 
 

„Вікова психологія” належить до циклу фундаментальних дисциплін, які вивчає 
майбутній психолог. Її викладають на ІІІ курсі упродовж п’ятого семестру. Обсяг 
аудиторного навантаження становить 64 год (32 год лекцій і 32 год семінарсько-
практичних занять). Для самостійного вивчення дисципліни відводиться 26 год. За курс 
„Вікової психології” студент може отримати 3 кредити. Вивчення курсу завершується 
іспитом, який проводиться у формі тестів. 

Основне завдання „Вікової психології” – ознайомити студентів з віковою 
мінливістю психіки людини. Це допоможе глибше зрозуміти особливості формування 
Я-концепції людини, її пізнавальної та емоційно-вольової сфери, з’ясувати питання, 
пов’язані зі становленням комунікативної діяльності людини тощо. Знання вікових 
особливостей людини дасть змогу краще засвоїти й зрозуміти основні закономірності 
психіки, які вивчають у „Загальній психології”, основні положення „Педагогічної 
психології” і „Соціальної психології”.  

Прослухавши курс, студенти повинні знати теоретичні підходи до онтогенезу 
психіки людини; основні закономірності вікових змін психіки людини; психологічні 
особливості новонароджених, немовлят, дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей 
похилого віку; суть вікових криз особистості та шляхи їхнього подолання; центральні 
психологічні новоутворення кожного вікового періоду; специфіку діагностичної та 
корекційної роботи з особами різного віку.  

Вивчення “Вікової психології” передбачає формування у студентів умінь 
працювати з науковою літературою; вступати у наукові дискусії щодо вікової 
мінливості психіки людини; розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки. 
Студенти повинні навчитися надавати практичні рекомендації щодо подолання вікових 
криз особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки в індивідуальному 
підході до людини; добирати психологічні методи та методики дослідження, 
враховуючи  вік досліджуваного.  

„Вікова психологія” дає студентові змогу набути також навички проведення 
психологічного обстеження осіб різного віку, опрацювання отриманих результатів, 
їхньої інтерпретації і укладання психологічної характеристики. 

 
 

2. СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  
 

№ 
теми 

 
Тема заняття 

 

Кількість годин 

лекції семін./практ.

 Ознайомлення студентів з програмою лекційного курсу 
та семінарсько-практичних занять, вимогами до курсу і 
кредитно-модульною системою оцінювання знань 

 2 

1 Вікова психологія як практична галузь знань 2 2 
2 Історія становлення вікової психології 2 2 
3 Особливості психологічного обстеження осіб різного віку 2 2 
4 Онтогенез психіки людини: основні поняття 2 4 
5 Вікова періодизація психічного розвитку людини 2  
6 Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному 

періоді та в періоді новонародженого (0–1 місяць) 
2 2 

7 Психологія немовлят (1 місяць–2 роки) 2 2 
8 Психологія раннього дитинства (2–6 років) 2 2 
9 Психологія пізнього дитинства (6–12 років) 2 4 
10 Психологія підлітків (12–15 років) 4 4 
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11 Психологія юнацтва (15–21 рік) 4 2 
12 Психологія ранньої дорослості (21–40 років) 2 2 
13 Психологія середньої дорослості (40–60 років) 2 1 
14 Психологія пізньої дорослості (понад 60 років) 2 1 
    
 Усього: 32 32 

 
 

3. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии. 3-е изд. – М.: Издательский 
центр „Академия”, 2001. 
2. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. 
ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. 
3. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології / 
Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 
2013. 
4. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. 
5. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 
6. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. 
7. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество 
– 9-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
8. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник. – К.: Кондор, 2011. 
9. Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. – К.: Академвидав, 2010. 
10. Психология развития. Словарь / Под ред. А. Л. Венгера // Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах / Ред..-сост. Л. А. Карпенко. Под 
общ. ред. А. В. Петровського. – М.: ПЕР СЭ, 2005.  
11. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / 
Под ред. А.А.Реана. – СПб.: «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005.  
12. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е изд. – СПб., 2000. 
13. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія. 2-е вид. – К., Академвидав, 2009. 
14. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Вікова 
психологія. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2012.  
15. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. 3-е изд. – СПб., 2002. 
16. Токарева Н. М., Шамне А. В. Основи вікової психології: навчально-методичний 
посібник. – Кривий Ріг, 2013. 
17. Хухлаева О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. 3-е изд. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. 
18. Ушакова І. М. Вікова психологія: курс лекцій. – Харків: НУЦЗУ, 2016. 
 

 
4. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Вікова психологія як практична галузь знань 

Місце вікової психології в системі психологічних знань. Зв’язок вікової психології 
з загальною, експериментальною, диференційною, генезисною, порівняльною, 
педагогічною, медичною, соціальною психологією, психологією аномального розвитку, 
психологією спорту, творчості, особистості, релігій, психолінгвістикою та 
психодіагностикою. 

Об’єкт вікової психології, його специфіка. Предмет вікової психології. Поняття 
про вік: біологічний, соціальний, психологічний. Структура і динаміка віку. Центральні 
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та часткові психологічні новоутворення віку. Центральна і бічна лінії розвитку. 
Соціальна ситуація розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні зміни психіки. 
Поняття про когорту. 

Розділи вікової психології: дитяча психологія, підлітково-юнацька психологія, 
психологія дорослості, психологія людей похилого віку. 

Основні теоретичні проблеми та практичні завдання вікової психології. Практичне 
значення вікової психології. 

 

Тема 2. Історія становлення вікової психології 

Історичні витоки вікової психології. Роль античних мислителів  у становленні 
генезисного підходу до психіки людини (Арістотель, Хрисипп, Зенон, Діоген). 

Ідеї вікової мінливості психіки у працях чеських (Я. А. Коменський), французьких 
(Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвецій), англійських (Дж. Локк), російських (В. М. Татіщев, О. 
М. Радіщев), німецьких (Тідеман) та українських (І. Гізель, Г. Кониський) вчених ХVІІ 
– ХVІІІ ст. Поява перших щоденників-спостережень. 

Зародження нової галузі – вікової психології у ХІХ ст. Роль біогенетичного закону 
Е. Геккеля, праць К. Ушинського „Людина як предмет виховання” та В. Прейєра „Душа 
дитини” у становленні вікової психології. Педологія, її основні принципи та роль у 
становленні вікової психології. 

Завершення формування вікової психології у ХХ ст. Внесок В. Штерна, К. Гроса, 
К. Левіна, Е. Шпрангера, Ш. Бюлер, З. Фройда, А. Біне, А. Валлона, Ж. Піаже, Л. 
Кольберга, П. Блонського, Л. Виготського, Б. Ананьєва, О. Запорожця, П. Гальперіна, 
Д. Ельконіна, Г. Люблінської, Л. Обухової, Ст. Холла, Дж. Болдуїна, А. Гезелла, А. 
Бандури, Е. Еріксона, Д. Левінсона, Р. Гулда у становлення вікової психології як науки. 
Розвиток вікової психології в Україні (І. Сікорський,  М. Ланге, В. Зеньковський, С. 
Балей, Г. Костюк, С. Максименко). 

 

Тема 3. Особливості психологічного обстеження осіб різного віку 

Організаційні методи вікової психології (методи поздовжніх та поперечних зрізів, 
комбінований метод). Труднощі у проведенні психологічних обстежень з особами 
різного віку та шляхи їхнього  подолання.  

Особливості проведення спостереження за особами різного віку. Вікові обмеження 
у застосуванні експерименту. Специфіка опитування дітей, підлітків, юнацтва, 
дорослих та людей похилого віку. Аналіз процесу та продуктів діяльності людей 
різного віку. Тестування у віковій психології.  

 

Тема 4. Онтогенез психіки людини: основні поняття 

Ключові питання онтогенезу психіки людини. Умови психічного розвитку: 
внутрішні та зовнішні. Чинники психічного розвитку: біологічні та соціальні; 
нормативні вікові, нормативні історичні та ненормативні. Характер психічного 
розвитку: неперервний та стрибкоподібний. Природа людини як суб’єкта розвитку: 
людина як організм та людина як механізм. 

Теорії онтогенезу психіки людини. Біологічні теорії: рекапітуляції (Е. Геккель, С. 
Холл), дозрівання (А. Гезелл), етологічна (К. Лоренц, К. Фріш).  Біхевіоральні теорії: 
оперантного научіння (Б. Скіннер), соціального научіння (Дж. Роттер), соціально-
когнітивна (А. Бандура). Когнітивні теорії: генетичної епістемології (Ж. Піаже), 
інформаційного підходу (Дж. Брунер), культурно-історичного розвитку психіки (Л. 
Виготський, Д. Ельконін). Психоаналітичні теорії: психосексуальна (З. Фройд), 
психосоціальна (Е. Еріксон). Гуманістична теорія (А. Маслоу, К. Роджерс). Екологічна 
теорія (У. Бронфенбреннер). 
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Показники когнітивної та психосоціальної сфери психічного розвитку (за Г. 
Крайг). Показники пізнавальної сфери, системи особистих відносин і оволодіння 
системою практичних та розумових дій (за Г. Люблінською). 

Головні тенденції та закономірності онтогенезу психіки людини. Поняття про 
сенситивні періоди та вікові кризи. 

 

Тема 5. Вікова періодизація життєвого шляху людини 

Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини: процесуальний і 
критеріальний. 

Періодизація на основі суттєвих особливостей процесу розвитку (Л. Виготський). 
Періодизація за зовнішніми критеріями (Ст. Холл, В. Штерн, Р. Заззо, П. 

Блонський). Періодизація за внутрішніми критеріями: одним (Ж. Піаже, З. Фройд, Е. 
Еріксон), двома (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), трьома (Л. Фрідман, І. Кулагіна). Стадії 
когнітивного розвитку (Ж. Піаже), психосексуального (З. Фройд), психосоціального (Е. 
Еріксон). Періодизація за зовнішніми та внутрішніми критеріями (Л. Хоффман та ін., Г. 
Крайг).  

 

Тема 6. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та в 
періоді новонародженого (0–1 місяць) 

Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та вплив на неї 
зовнішнього середовища. Досліди П. Хеппера і Рене Ван де Карра. 

Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових умов життя. 
Фізичні стани новонародженого. Сон та його особливості. Поліфазність і 
парадоксальність сну. Періоди сну.  

Вроджені механізми психічного розвитку. Безумовні рефлекси новонародженого. 
Вроджені перцептивні механізми і програми моторного розвитку. Єдність сенсорних 
модальностей. Гіпотеза В. М. Аллахвердова про паралельність сенсорно-перцептивного 
і моторного розвитку. 

Розвиток чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. 
Соціальна посмішка. Комплекс пожвавлення як центральне психологічне 
новоутворення новонародженого. 

Довільна поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. 
Навчання і звикання (габітуація). Перші форми саморегуляції. Явище бондінгу. 

 

Тема 7. Психологія немовлят (1 місяць–2 роки) 

Розвиток сенсомоторики. Зорові й слухові відчуття та сприймання. Рухова 
активність немовляти. Рухова та образна пам’ять. Розвиток уяви. Символічна 
репрезентація. Розсіяна та фіксована увага немовляти. 

Сенсомоторна стадія розвитку мислення. Циркулярні реакції. Розуміння 
постійності об’єктів. 

Етапи розвитку мовлення: домовленнєвий етап і етап активного мовлення. 
Холофрази. Ситуативне (автономне) мовлення. Тенденції розвитку мовлення. Умови 
раннього мовленнєвого розвитку. 

Етапи емоційного розвитку немовлят. Перші почуття. Емпатія. Вікові особливості 
емоцій. Емоційне „зараження”. Страх перед незнайомими людьми і тривога 
відокремлення. 

Спілкування немовлят з дорослими. Відмінності у стилях спілкування матері і 
батька. Умови виникнення дитячих прихильностей. Ігри немовлят: сенсорні, моторні, 
паралельні. 

Становлення Я-концепції немовлят. Становлення фізичного Я-образу. Побудова 
схеми „Я – інший”. Орієнтація в соціальних очікуваннях. Статева ідентифікація. Криза 
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першого року життя: її симптоми та шляхи подолання. Центральні психологічні 
новоутворення немовлячого віку. 

 

Тема 8. Психологія раннього дитинства (2–6 років) 

Моторний розвиток та засвоєння рухових навичок. Умови моторного научіння. 
Сенсорно-перцептивна сфера дитини. Орієнтація у просторі і часі. Роль 

сприймання казки у психічному розвитку дитини. 
Доопераціональна стадія розвитку мислення. Допонятійне та інтуїтивне мислення. 

Анімізм та егоцентризм дитячого мислення. Символічна репрезентація. Феномени 
Піаже. Наочно-дійове та наочно-образне мислення. Перші свідомі узагальнення та 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків. Особливості дитячих умовисновків.  

Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві: умови та чинники. Формування 
звукового боку мовлення. Пасивний та активний словниковий запас дитини. 
Формування граматичної будови мовлення. Словотворення у ранньому дитинстві. 
Флексія. Причини прискореного розвитку мовлення. Білінгвізм. 

Пам’ять дитини. Мимовільний та механічний характер пам’яті. Початок 
формування довільної пам’яті. Перші мнемічні способи запам’ятовування. Уява 
дитини. Конкретність, наочність, яскравість і емоційність дитячої уяви. Зв’язок уяви з 
брехливістю. Уявні друзі та їхня роль у психічному розвитку дитини. Увага дитини. 
Характеристика одноканальної і двоканальної уваги. 

Емоційно-почуттєва сфера. Дитячі афекти. Емоційне передбачення. Поява симпатії 
і антипатії. Дитяче самолюбство. Страхи та тривоги у ранньому дитинстві. Соціальні 
форми експресії емоцій та почуттів. 

Соціальна поведінка дітей. Дитяча агресія та її причини. Асертивна і просоціальна 
поведінка. Дитяча гра: її різновиди та способи. Роль гри у психічному розвитку дитини. 

Інтерналізація соціальних правил і норм поведінки. Моральні судження та їхня 
аргументація. Моральний реалізм. Засвоєння ґендерних схем.  

Основні напрями розвитку Я-концепції. Виникнення відчуття „Я сам” та 
самосвідомості. Поява супідрядності мотивів. Первинна самооцінка дитини. Криза 
третього року життя: її симптоми та шляхи подолання. Центральні психологічні 
новоутворення раннього дитинства. 

 

Тема 9. Психологія пізнього дитинства  (6–12 років) 

Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дитини. Довільний характер сприймання. 
Емоційна забарвленість та ситуативність сприймання. 

Довільний та осмислений характер запам’ятовування. Механічна пам’ять. 
Прийоми запам’ятовування матеріалу. Відтворююча та творча уява дитини. 
Мимовільний характер уваги. Синдром дефіциту уваги та гіперактивність. Умови 
підтримання стійкості уваги дитини. 

Доопераціональне та конкретно-операціональне мислення дитини. Формування 
понятійного та теоретичного мислення. Закладання основ наукового типу мислення. 
Виникнення рефлексії. Метапізнання. Мовленнєвий розвиток. Дислексія. 

Формування почуттів. Висока емоційність дитини. Емоційна нестійкість. Страхи 
та тривоги у пізньому дитинстві. Соціалізація емоційної сфери.  

Взаємини з ровесниками і соціальна компетентність. Утворення дитячих груп. 
Конформність. Стадії розвитку дитячої дружби та її функції. Модель Селмана.  

Розвиток соціального пізнання. Соціальні висновки, взаємини, приписи. Концепції 
морального розвитку дитини Ж. Піаже і К. Кольберга. Моральний релятивізм. Етичний 
абсолютизм. 
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Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві. Особливості самооцінки. Характер 
дитини. Криза сьомого року життя: її симптоми та шляхи подолання. Центральні 
психологічні новоутворення пізнього дитинства. 

 

Тема 10. Психологія підлітків (12–15 років) 

Підлітковий вік у культурному та історичному контексті. Молодіжна культура та 
субкультура. 

Загальні тенденції формування особистості. Центральне психологічне 
новоутворення у підлітковому віці. Самосвідомість підлітків. Я-концепція та 
самооцінка підлітків. Зміна зовнішності. Комплекс дисморфоманії. Ідеалістичний бунт. 
Псевдоглупота. Підлітковий егоцентризм. Криза 13-го року життя: її симптоми та 
шляхи подолання. Теорія К. Левіна щодо причин підліткової кризи. Вікова сегрегація. 
Теорія М. Мід і Р. Бенедикт щодо двох типів переходу від дитинства до дорослості. 

Підліток у соціальному середовищі. Підліток у сім’ї. Причини конфліктів з 
батьками та шляхи їхнього вирішення. Спілкування з ровесниками. Причини 
сором’язливості та самотності. Особливості дружби та товаришування підлітків-
хлопців і підлітків-дівчат. Підліткові компанії.  

Формування моральних принципів, цінностей та переконань. Рівні морального 
розвитку підлітків (за Л. Кольбергом). 

Емоційно-вольова сфера підлітків. Чинники депресивних станів. Підліткові стреси. 
Нестійкість емоцій. Агресивна поведінка: умови та чинники. Суперечливість вольової 
сфери. Роль самостимуляції. Ступінь сформованості сміливості, терплячості, 
енергійності, наполегливості, самостійності та цілеспрямованості. 

Розвиток пізнавальних процесів. Довільний характер психічних процесів. 
Особливості сприймання. Пам’ять у підлітковому віці. Підліткові мрії. Уявна 
аудиторія. Суперечливість уваги. Стадія формальних операцій розвитку мислення. 
Критичність, самостійність, логічність і абстрактність мислення.  

 

Тема 11. Психологія юнацтва (15–21 рік) 

Формування особистої ідентичності. Статуси ідентичності (за Дж. Марсіа). 
Проблема самовизначення. Пошук сенсу життя. Інтеграція особистості. Я-концепція у 
юності. Криза юнацького віку: її симптоми та шляхи подолання. Центральне 
психологічне новоутворення у юнацькому віці. 

Соціальне середовище. Сімейні взаємини. Індивідуалізація і автономізація. 
Відчуженість від сім’ї. Соціальна адаптація. Дружба та кохання в юнацькому віці. 
Побачення. Ранній шлюб. 

Переоцінка цінностей. Етика самостійно вироблених моральних принципів. Рівні 
морального розвитку юнацтва (за Л. Кольбергом). 

Емоційно-вольова сфера. Зростання стійкості емоцій. Наполегливість і 
терплячість. Статеві відмінності вольових зусиль. 

Пізнавальна сфера. Пам’ять та уява. Роль фантазій у послабленні психологічного 
напруження. Розвиток дивергентного та творчого мислення.  

 

Тема 12. Психологія ранньої дорослості (21–40 років) 

Закономірності психічного розвитку в дорослому віці. Теорія двофазного розвитку 
психічних функцій Б. Г. Ананьєва. 

Психологічні проблеми ранньої дорослості. Досягнення особистої ідентичності. 
Проблема генеративності. Суперечність між інтимністю та ізоляцією. Трикомпонентна 
теорія кохання Р. Стернберга. 

Криза тридцяти років. 
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Основні соціальні завдання ранньої дорослості. Створення сім’ї та засвоєння 
батьківських ролей. Стосунки з дітьми. Професійна кар’єра. Суперечність між роллю 
матері, дружини і суб’єкта трудової діяльності. Теорія трансформації психології 
дорослої людини Р. Гулда. 

Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо). Вікові особливості 
сенсорно-перцептивної сфери. Вікові коливання пам’яті та уваги. Формування 
діалектичного мислення. Особливості інтелекту. 

 

Тема 13. Психологія середньої дорослості (40–60 років) 

Головні соціальні завдання у середній дорослості. Досягнення зрілої громадської 
та соціальної відповідальності. Переоцінка життєвих цінностей. Зміна соціальних 
ролей. Криза середини життя та зрілого віку. Моделі кризи: нормативна модель 
(Левінсон, Гоулд), модель переходу (Клаузен, Трол). Погляди Р. Пека на 
психосоціальний розвиток у середній дорослості. Міжособові стосунки у середній 
дорослості. 

Когнітивні функції середини життя. Вікові особливості сенсорно-перцептивної 
сфери, пам’яті та уваги. Інтелектуальні зміни: мінливий і кристалізований інтелект. 

Емоційна сфера у середній дорослості. 
 

Тема 14. Психологія пізньої дорослості (понад 60 років) 
Поняття про старіння та старість. Базові критерії старіння. Різновиди старіння. 

Біологічні теорії старіння (еволюційна теорія, теорія накопичення мутацій, теорія 
катастрофи помилок, теорія запрограмованого старіння, стохастична теорія). 
Психологічні теорії старіння (епігенетична концепція життєвого шляху особистості, 
екзистенційна теорія, каскадна теорія). 

Основні соціальні завдання та психологічні проблеми у похилому віці. Модель 
мудрості П. Балтеса.  

Когнітивний розвиток у похилому віці. Особливості сенсорно-перцептивної сфери, 
пам’яті та уваги. Роль читання у житті людей похилого віку. Згасання інтелекту. 
Деменція. Хвороба Альцгеймера. 

Емоційно-мотиваційні зміни у пізній дорослості. Трансформація афективної 
сфери. Депресія та тривоги. Пристосування до важких втрат. Мотиваційні дефекти. 

Я-концепція у літньому віці: основні завдання, складові та особливості. Основні 
умови успішного функціонування Я-концепції. Психосоціальні конфлікти у пізній 
дорослості (Р. Пек). Криза пізньої дорослості: її зміст, суть та наслідки. 

 
 

5. ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.  
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 

Тема 1. Вікова психологія як практична галузь знань 
1. Побудуйте схему взаємозв’язку вікової психології з іншими галузями психології. 
2. Специфіка об’єкту вікової психології. 
3. Чим відрізняється предмет вікової психології від предмету психології розвитку, 
порівняльної психології, педагогічної психології? 

4. Поняття про вік; його різновиди.  
5. Структура віку. Поняття про центральне та часткове психологічне новоутворення, 
центральну та бічну лінію розвитку. 

6. Динаміка віку. Поняття про соціальну ситуацію розвитку. Революційні, еволюційні 
та ситуативні зміни психіки. 

7. Основні теоретичні проблеми та практичні завдання вікової психології. 
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8. Практичне значення вікової психології. 
 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
1. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. 

– С. 256–260. 
2. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. – К.: Наукова думка, 

1984. – С. 31, 34–36, 41–42, 45, 163–186. 
3. Кудрявцев В. Т. Историзм в психологии развития: от принципа к проблеме //  
Психологический журнал. – 1996. – Т. 17. – № 1. – С. 5–18.  

4. Максименко С. Д. Основи генетичної психології. – К., 1998. – С. 9–17, 23–24.   
5. Шопенгауэр А. О различии между возрастами // Шопенгауэр А. Свобода воли и 
нравственность. – М.: Республика, 1992. – С. 403–420. 

 

Тема 2. Історія становлення вікової психології  
1. Історичні витоки вікової психології. 
2. Спостереження-щоденники за психічним розвитком дитини та їх роль у становленні 
вікової психології. 
3. Роль дитячої психології у становленні вікової психології як науки. 
4. Педологія та її вплив на формування вікової психології. 
5. Найвидатніші зарубіжні вчені другої половини ХХ – початку ХХІ ст., які 
займались(-ються) проблемами вікової психології. 
6. Найвидатніші вітчизняні вчені другої половини ХХ – початку ХХІ ст., які 
займались(-ються) проблемами вікової психології. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1.  Бюлер К. Очерк духовного развития ребенка. – М., 1936. 
2.  Гезелл А. Педология раннего возраста. – М.-Л., 1932. 
3.  Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: 
Радянська школа, 1989. – С. 476–485. 

4.  Ярошевский М. Г. История психологии. – М.: Мысль, 1985. – С. 274–283. 

 

Тема 3. Особливості психологічного обстеження осіб різного віку 
1.  Діагностика розвитку та її завдання. Поняття про клінічну та симптоматичну 
діагностику у віковій психології (за Л.С.Виготським). 
2.  Порівняйте організаційні методи вікової психології за їхньою ефективністю. 
3.  Труднощі у проведенні психологічного обстеження осіб різного віку та шляхи 
їхнього подолання. 
4.  Застосування експерименту у віковій психології. Характеристика експериментальної 
процедури “Незнайома ситуація” (М. Ейнстворт) та “Три гори” (Ж. Піаже). 
Експериментальне дослідження агресивної поведінки дітей (Д. Хікс) (див. Миллер С. 
Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 256–258, 276–
277, 361). 
5.  Прийоми експериментального дослідження новонароджених і немовлят: оцінка 
реагування, метод переваг, метод габітуації/дегабітуації, метод “візуального обриву” 
(див. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 
231–420). 
6.  Специфіка опитування дітей, підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
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1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.4. Детская психология / Под ред. 
Д.Б.Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. – С.244–268. 

2. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 45–50. 
3. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми. – М.: Просвещение, 1991. – С. 33–67. 
4. Макименко С. Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична 

психологія та соціальна робота. – 2001. – № 9. – С. 2–6. 
5. Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии // 

Вопросы психологии. – 1989. – № 4. 
6. Максименко С. Д. Современное состояние генетических исследований в психологии 

// Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 5. – С. 6–8. 
7. Миллер С. Психология развития: методы исследования. – СПб.: Питер, 2002. – С. 

256–258, 276–277, 361. 
8. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – С. 44–48. 
9. Худик В. А. Психологическая диагностика детского развития: методы исследования. 

– К.: Освіта, 1992. – С. 82–92, 175–177. 
Додаткова 

1. Каптерев П. Ф. О наблюдениях за детьми // Возрастная психология: Детство, 
отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –
М.: Академия, 2001. – С. 106–111. 

2. Корнілова В. В. Застосування проективних методів в дитячій психодіагностиці // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 25–34. 

3. Менчинская Н. А. Развитие психики ребенка: Дневник матери // Возрастная 
психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. 
Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С.138–149. 

4. Станчинская Э. И. Дневник матери. История развития современного ребенка от 
рождения до семи лет // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: 
Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. 
– С. 116–128. 

 
Тема 4. Онтогенез психіки людини: основні поняття 
Перше заняття. Ключові питання та теорії онтогенезу психіки  

1. Ключові питання онтогенезу психіки людини. 

2. Умови психічного розвитку: внутрішні та зовнішні.  

3. Чинники психічного розвитку: біологічні та соціальні; нормативні вікові, нормативні 
історичні та ненормативні. 
4. У чому полягають сильні та слабкі сторони теорій онтогенезу психіки людини? 

 
Друге заняття. Закономірності онтогенезу психіки 

1. Показники психічного розвитку людини. 
2. Головні тенденції та закономірності онтогенезу психіки людини. 
3. Сенситивні періоди розвитку психіки людини. 
4. Поняття про вікові кризи. Розуміння критичних періодів розвитку у вітчизняній та 

зарубіжній психології. 
 
 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
Основна 

1. Басов М. Я. Проблема развития человека // В кн.: Хрестоматия по возрастной и 
педагогической психологии / Под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во 
МГУ, 1980. – С. 131–138. 
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2. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития. – М.: "Когито-
Центр", 2000. 

3. Выготский Л. С. Проблема возраста // Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. 
– С. 249–256. 

4. Эриксон Э. Г. Детство и общество. – СПб.: Ленато, АСТ, Фонд „Университетская 
книга”, 1996. 

5. Запорожец А. В. Условия и движущие причины психического развития ребенка // В 
кн.: Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. И. 
Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 7–10. 

6. Клименко В. В. Методологічний аналіз поняття „психічний розвиток” людини // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 7. – С. 1–7. 

7. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: 
Рад. школа, 1989. – С. 70–193. 

8. Лейтес Н. С. К проблеме сензитивних периодов психического развития человека // В 
кн.: Принцип развития в психологии / Отв. ред. Л. И Анциферова. – М.: Наука, 1978. 
– С. 196–211.  

9. Максименко С. Д. Онтогенез особистості // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2006. – № 10. – С. 1–10. 

10. Малкина-Пых И. Х. Возрастные кризисы: Справочник практического психолога. – 
М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 896 с. 

11. Рибалко В. В. С. Д.  Максименко: генетико-психологічна теорія народження, 
зростання та існування особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 
2009. – № 3. –  С. 1-5; № 4. – С. 26-33; № 5. – С.55-56. 

12. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. – Екатеринбург: Изд-во 
„Деловая книга”, 1998. 

13. Фролов П. Д. Середовищні чинники розвитку особистості і суспільства в соціально-
економічній сфері: час зміни парадигми // Практична психологія та соціальна робота. 
– 2012. – № 3. – С. 17–21. 

 

Додаткова 

1. Божович Л. И. Концепция культурно-исторического развития психики и ее 
перспективы // Вопросы психологии. – 1977. – № 2. – С. 29–39.  

2. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. 
3. Выготский Л. С. История развития высших психических функций // Собр. соч. в 6 

т. – Т. 3. – М.: Педагогика, 1983. – С. 6–328. 
4. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. – М.: Республика, 1998. 
5. Флейвелл Дж. Х. Генетическая психология Жана Пиаже. – М.: Просвещение, 1967. 
6. Чуприкова Н. И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации. –

М.: АО „СТОЛЕТИЕ”, 1997. 

 

Тема 5. Вікова періодизація психічного розвитку людини1 

1.  Підходи та критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. 
2.  Вікові періодизації на основі зовнішніх змін. 
3.  Вікові періодизації на основі внутрішніх змін. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1.  Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: Смысл, 2001. – С. 264–275, 282–284. 

                     
1 Тему 5 студенти вивчають самостійно; на семінарських заняттях її не розглядають. 
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2.  Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Собр. соч. 
в 6 томах. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. – С. 244–256. 
3.  Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. – СПб.: Питер, 2003. – С.186–192. 
4.  Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 32–50. 
5.  Моргун В. Ф., Ткачева Н. Ю. Проблема периодизации развития личности в 
психологии. – М., 1981. 
6.  Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Интегральная периодизация общего психического 
развития // Вопросы психологи. – 1996. – № 5. 
7.  Толстых А. В. Возрасты жизни. – М.: Молодая гвардия, 1988. 

Додаткова 

1.  Аршавский И. А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. 
(Руководство по физиологии) – Л.: Наука, 1975. – С. 5–67. 
2.  Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 
1984. – С. 369–375. 

 
Тема 6. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та у 

періоді новонародженого (0–1 місяць) 
1. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді. Досліди П. Хеппера. 
2. Опишіть сучасні і колишні звичаї, пов’язані з народженням дитини. 
3. Суть кризи новонародженого. Напрями пристосування дитини до нових умов життя. 
4. Поліфазність і парадоксальність сну новонародженого. 
5. Вроджені механізми психічного розвитку дитини. 
6. Явища бондінгу та габітуації. 
7. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Бауэр Т. Психичесое развитие младенца. – М.: Прогресс, 1979. 
2. Біла І. М. Перцептогенезис у пренатальний період розвитку // Практична психологія 

та соціальна робота. – 2012. – № 7. – С. 48–53. 
3. Захаров А. И. Ребенок до рождения и психотерапия последствий психических травм. 

– СПб: СОЮЗ, 1998. 
4. Романів О. П., Надь Б. Я. Перинатальний період як особливий етап становлення 

особливостей психічного здоров’я особистості // Україна. Здоров’я нациї. – 2017. – 
№ 3. (44). – С. 212-215. 

5. Чумакова Г. Н., Сидоров П. И., Щукина Е. Г. Перинатальная психология. – СПб.: 
СпецЛит, 2015. 

Додаткова 
1. Батуев А. С. Возникновение психики в дородовой период: краткий обзор 
современных исследований // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 6. – С. 51-
56. 
2. Батуев Е. С., Кащавцев А. Г., Соболева М. В. Исследование зрительного 
представления у новорожденных детей в ситуации выбора // Вопросы психологии. –
1995. – № 3. – С. 114–118. 
3. Горбунов И. А., Горбунова Н. В. Прогнозирование психического развития детей по 
характеристикам после родов / Психология: итоги и перспективы // Тезисы научно-
практической конференции 28-31 октября 1996 г. – СПб, 1996. – С. 163–164. 
4. Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб: Петербург–ХХІ век, 1997. 

 
Тема 7. Психологія немовлят (1 місяць–2 роки) 
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1. Психомоторний розвиток у немовлячому віці. Як сенсорна депривація може 
вплинути на психічний розвиток немовляти? 
2. Сенсомоторна стадія розвитку мислення немовлят. Які чинники сприяють 
створенню оптимального середовиша для інтелектуального зростання дитини? 
3. Які досліди можуть засвідчити розуміння дитиною постійності об’єктів? 
4. У чому полягає відмінність між розумінням мовлення і говоренням? Коли вони 
виникають? Які етапи їхнього розвитку? 
5. Які найпоширеніші причини страхів немовлят? Наведіть приклади Ваших 
спостережень. 
6. Умови виникнення дитячої прихильності. 
7. Я-концепція немовляти. Криза першого року життя: її симптоми та шляхи 
подолання. 
8. Центральні психологічні новоутворення немовлячого віку. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Бауэр Т. Психическое развитие младенца.  – М.: Прогресс, 1979. 
2. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: 

Норма и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. 
3. Выготский Л. С. Младенческий возраст. Кризис первого года жизни // Собр. соч. в 6 

т. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. – С. 269–367.  
4. Исенина Е. И. Дословесный период развития речи у детей. – Саратов.: Изд-во 

Саратов. ун-та, 1986. 
5. Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 1999. 
6. Строганова Т. А., Орехова Е. В. Психофизиология индивидуальных различий в 

младенчестве: современное состояние проблемы // Вопросы психологии. – 1998. – № 
1. – С. 125–145. 

7. Филиппова Г. Г. Сравнительно-психологическое исследование комплекса оживления 
// Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 24–34. 

Додаткова 

1. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Раннее детство: 
Время появления страхов // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: 
Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – 
С. 308–310. 

2. Дольто Ф. На стороне ребенка. – СПб.: Петербург–ХХІ век, 1997. 
3. Миллер С. Психология игры. – СПб.: Университетская книга, 1999. 
4. Мухамедрахимов Р. Ж. Взаимодействие и привязанность матерей и младенцев групп 

риска // Вопросы психологии. – 1998. – № 2. – С. 18–33. 
5. Общение и речь: Развитие речи детей в общении со взрослыми / Под ред. М. И. 
Лисиной. – М.: Педагогика, 1985. 

6. Уайт Б. Первые три года жизни. – М.: Педагогика, 1982. 
7. Чистович Л., Кожевникова Е. Разум, чувства и способности младенца. – СПб.:  

Петербург–ХХІ век, 1996. 
 

Тема 8. Психологія раннього дитинства (2–6 років) 

1. Сенсорно-перцептивний розвиток у ранньому дитинстві. 
2. Вікові особливості пам’яті, уваги та уяви. 
3. Доопераціональна стадія розвитку мислення дітей. Феномени Піаже. 
4. Наведіть приклади неологізмів, які Ви (або Ваші брати, сестри) придумували у 
дитинстві. 
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5. Біологічні, соціально-культурні та психологічні чинники дитячих страхів. 
6. Різновиди і функції дитячої гри. Опишіть ігри, у які Ви бавились у дитинстві. 
7. Криза третього року життя: її симптоми та шляхи подолання. Наведіть приклади з 
Вашого досвіду. 
8. Центральні психологічні новоутворення раннього дитинства. 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в 
детской субкультуре. – М.-Воронеж, 2000. 

2. Бреслав Г. М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: 
Норма  и отклонения. – М.: Педагогика, 1990. 

3. Выготский Л. С. Раннее детство. Кризис трех лет. / Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М.: 
Педагогика, 1984. – С. 340–375. 

4. Гурковська Т. Л. Система завдань з розвитку сприймання дітей третього року життя 
// Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 3. – С. 32–34. 

5. Кузнецов В. Н. Вопросы выявления нарушений развития психических функций в 
раннем детстве // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 2. – С. 39–
47. 

6. Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти 
психічного розвитку).  – К.: Нора-прінт, 1996. 

7. Литвиненко І. С. Розмова з дитиною про смерть (криза втрати) // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 1–8. 

8. Миллер С. Психология игры. – СПб.: Университетская книга, 1999. 
9. Перре-Клермон А.-Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

– М.: Педагогика, 1991. 
10. Развитие общения дошкольников со сверстниками / Под ред. А. Г. Рузской. – М.: 
Педагогика, 1989. 

11. Рояк А. А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 
личности ребенка. – М.: Педагогика, 1988. 

12. Снайдер М., Снайдер Р., Снайдер-мл. Р. Ребенок как личность: становление 
культуры справедливости и воспитание совести. – М.: Смысл; СПб.: Гармония, 
1994. 

13. Субботский Е. В. Ребенок открывает мир. – М.: Просвещение, 1991. 

Додаткова 
1. Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика // Возрастная психология: Детство, 

отрочество, юность: Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –
М.: Академия, 2001. – С. 166–172. 

2. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. 
3. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. 

 
Тема 9. Психологія пізнього дитинства (6–12 років) 

Перше заняття: Особистісні особливості у пізньому дитинстві.                          

1. Особливості особистісних рис дітей 6–12 років. Як ці особливості впливають на 
їхню Я-концепцію і стосунки з ровесниками?  
2. Особливості самооцінки дітей.  
3. Які страхи і тривоги характерні сучасним дітям 6–12-річного віку? Згадайте, чого Ви 
найбільше боялись у цьому віці.  
4. Агресивна поведінка дітей.  
5. Криза сьомого року життя: її симптоми та шляхи подолання. 
6. Конкретно-операціональна стадія розвитку мислення дітей. 
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7. Предконвенційний рівень моральних суджень дітей. 
8. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства. 

 
Друге заняття: Методики дослідження до практичної роботи №1 

1. Ознайомлення з методикою дослідження особистісних рис дитини Кеттелл-120. 
2. Ознайомлення з методикою визначення рівня самооцінки і соціальної рефлексії 

„Сходинки”.  
3. Ознайомлення з методикою дослідження шкільних страхів дитини „ТШТ”.  
4. Ознайомлення з методикою дослідження дитячої агресії  в конфліктній ситуації з 

ровесниками і батьками „АК”. 
 
 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Выготский Л. С.  Кризис семи лет // Собр. соч. в 6 т. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. 
– С. 376–385. 

2. Выготский Л. С. К вопросу о динамике детского характера / Собр. соч. в 6 т. – Т. 5. 
– М.: Педагогика, 1984. – С.153–165. 

3. Захаров А. И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. – СПб., 1995. 
4. Кулачківська С. Є., Ладивір С. О. Я – дошкільник (вікові та індивідуальні аспекти 

психічного розвитку).  – К.: Нора-прінт, 1996. 
5. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет. – М.: Педагогика, 1992. 

6. Савина Е. А. Особенности представлений детей 5–10 лет о душе / Вопросы 
психологии. – 1995. – № 3. – С. 21–27. 

7. Скалько Е. В. Стресс у детей (Индивидуальные и возрастные особенности 
реагирования на стресс) // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 1. 
– С. 14–15. 

8. Смольська Л. І. Психолого-дидактичні умови формування творчого мислення 
молодшого школяра // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 1. –        
С. 43–44. 

9. Шпрыголь Д. В., Федорченко О. А. Влияние латеральной терапии на внимание 
младших школьников // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 9. – 
С. 54–57. 

10. Эльконин Д. Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – С. 169–288. 

Додаткова 

1. Бовть О. Б. Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей молодшого 
шкільного віку // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. № 1. – С. 18–20; 
№ 3. – С. 3–8; – № 4. – С. 15–17; – № 5. – С. 19–23; – № 6–7. – С. 33–36. – № 8. – С. 
14–16. – № 9. – С. 15–19. – № 10. – С. 21–24. 

2. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Школьный 
возраст: Побеги из дома. Страх // Возрастная психология: Детство, отрочество, 
юность: Хрестоматия / Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: 
Академия, 2001. – С. 305–308, 310–311. 

3. Литвиненко І. С. Розмова з дитиною про смерть (криза втрати) // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2009. – № 9. – С. 1-8. 

4. Максименко С. Д., Терлецька Л. Г., Главник О. П. Діагностика пам’яті дитини: 
загальні рекомендації щодо дослідження пам’яті // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2014. – № 6. – С. 52–58. 

5. Сіткар В. І. Пустощі як супутник дитинства та форма субкультури: погляд 
психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 9. – С. 11-14. 
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6. Сіткар В. І. Соціогенез пустощів як форма субкультури дітей // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2013. – № 2. – С. 13–17. 

7. Титаренко Т. М. Хлопчики і дівчатка: психологічне становлення індивідуальності. –
К., 1989. 

8. Шопіна М. О. Розвиток мислення дітей 5–9-ти років та підлітків // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 60–72. 

 
Тема 10. Психологія підлітків (12–15 років) 

Особистісні особливості підлітків. Методики дослідження до практичної роботи №2 

1. Особливості особистісних рис підлітків. Як ці особливості впливають на прояви 
підліткової кризи і стосунки з дорослими? Ознайомлення з методикою дослідження 
особистісних рис підлітків Кеттелл-105. 
2. Особливості темпераменту підлітків. Ознайомлення з підлітковим варіантом 
особистісного теста-опитувальника Г. Айзенка. 
3. Акцентуації характеру у підлітковому віці. Ознайомлення з підлітковим варіантом 
особистісного теста-опитувальника Г. Шмішека. 
4. Тривожність та депресивність у підлітковому віці. Ознайомлення з методикою 
МДТД. 
5. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків. 
6. Конвенційний рівень морального розвитку підлітків. 
7. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку. 
 

 
НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Адлер А. Подростковый возраст и половое воспитание // Возрастная психология: 
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. 
Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 355–359.  

2. Артемчук О. Г., Писаренко Н. О. Розвиток довільного запам’ятовування у процесі 
формування текстової діяльності школярів підліткового віку // Практична психологія 
та соціальна робота. – 2013. – № 1. – С. 49–52. 

3. Бессонова Т. И. Психологические основания криминальной субкультуры в 
подростково-юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота. – 
2012. – № 3. – С. 31–34. 

4. Борисов И. Ю., Радзиховский Л. А. Зарубежные исследования молодежных 
субкультур // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / 
Сост. и науч. Ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 507–515. 

5. Выготский Л. С. Педология подростка / Собр. соч. в 6 томах. – Т. 4. – М.: 
Педагогика, 1984. – С. 5–242. 

6. Кле М. Психология подростка. Психосексуальное развитие. – М.: Педагогика, 1991. 
7. Клименко Ю. О. Психологічні особливості розвитку часової компетентності в 
підлітків // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 11. – С. 1–7. 

8. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. 
9. Красновский В. Н. Структура самосознания в опыте социального пространства 
подростка // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 11. – С. 68-72. 

10. Лемещук В. Р. Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 34–39; – 2007. – № 1. – С. 71–77. 

11. Малкова Е. Е., Наумова А. А. Подростковый период формирования личности как 
фундаментальная проблема науки и практики // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2012. – № 12. – С. 29-37. 

12. Малкина-Пых И. Г. Кризисы подросткового возраста. – М.: ЭКСМО, 2004. – 382 с. 
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13. Моргун В. Ф., Седых К. В. Неформальные подростковые группы // Возрастная 
психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. 
Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 428–436.  

14. Москаленко В., Зеленська Т. Діалектика ідентифікації та ідентичності в процесі 
самоідентифікації особистості // Соціальна психологія. – 2011. – № 2. – С. 3–17. 

15. Поліщук В. М. Криза 13 років у хлопчиків: структура симптомокомплексу і його 
зміст // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 4. – С. 2 – 7. 

16. Поліщук В. М. Криза 13 років як перехідний період від молодшого шкільного до 
підліткового віку (дівчата) // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 
4. – С. 10 – 14. 

17. Поліщук В. М. Симптомокомплекси переживань вікових криз у підлітковому і 
юнацькоу віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 4. – С. 1–5. 

18. Райс Ф. Психология подоросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 1999. 
19. Хабайлюк В. В. Особливості суперечливих стосунків між батьками та дітьми 
підліткового віку // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 3. – С. 37–
40. 

20. Эриксон Э. Отрочество // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: 
Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. 
– С. 343–349. 

21. Яцурик А. О. Розвиток креативності у підлітковому віці // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2014. – № 11. – С. 23–32. 

 

Додаткова 
1. Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток // Возрастная психология: 
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. 
Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 389–403. 

2. Ведущие специалисты Филадельфийского центра развития ребенка. Подростковый 
период: Побеги из дома // Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: 
Хрестоматия / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. –
С. 437–440. 

3. Дольто Ф. На стороне подростка. – СПб.: Петербург–ХХІ век, 1997. 
4. Енджеевский М. Тусовка. – М.: Прогресс, 1990. 
5. Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г. Психокорекція депресії у підлітковому віці // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 4. – С. 40–50. 

6. Макферлайн А., Макферсон А. Дневник подростка. – М.: Медицина, 1992. 
7. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. – М., 1993. – С. 108–136. 

 
Тема 11. Психологія юнацтва (15–21 рік) 

Особистісні особливості осіб юнацького віку. Методики дослідження до практичної 
роботи №3 

1. Формування особистої ідентичності у юнацькому віці. Ознайомлення з юнацько-
дорослим варіантом особистісного теста-опитувальника Кеттелл-187. 

2.  Постконвенційний рівень морального розвитку. Ознайомлення з методикою 
дослідження ціннісних орієнтацій молоді Е. Помиткіна. 
3. Індивідуалізація та автономізація молоді. Ознайомлення з методикою визначення 
незалежності, компанійськості та змагальності „Q-сортування”. 
4. Рівень сформованості суб’єктивного контролю у юнацькому віці. Ознайомлення з 
методикою локус контролю Дж. Роттера. 
5. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку. 
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НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 
1. Баєва И. Психология молодëжной субкультуры: риск и перспективы роста // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 7. – С. 45 – 49. 

2. Виноградна О. В., Гриб І. А. Психологічні особливості феномену самотності в 
юнацькому віці // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 5-9. 

3. Климчук В. О., Горбунова В. В., Мойсієнко Я. В. Ставлення до смерті та проблема 
розвитку его-ідентичності в юнацькому віці // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2011. – № 5. – С. 13 – 17. 

4. Кон И. С. Социальный статус юношества // Возрастная психология: Детство, 
отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –
М.: Академия, 2001. – С. 529–532. 

5. Мудрик А. В. Юношеский тип общения // Возрастная психология: Детство, 
отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –
М.: Академия, 2001. – С. 493–499. 

6. Научитель Е. Д. Ценностные ориентации молодежи // Практична психологія та 
соціальна робота. – 1999. – № 3. – С. 36–38. 

7. Поліщук В. М. Вікові кризи: феноменологія, проблеми // Практична психологія та 
соціальна робота. – 2014. – № 2. – С. 1–5. 

8. Поліщук В. М. Криза 17 років як перехідний період від підліткового та юнацького 
віку (дівчата) // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 11. – С. 16–20. 

9. Помиткін Е. О. Проблема розвитку та діагностики духовних ціннісних орієнтацій у 
старшокласників // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 10. – С. 10–
16. 

10. Райс Ф. Психология подоросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 1999. 
11. Селецька Т. В., Славінська Т. О., Небот С. І., Гіштимулт Т. І. Молодіжна 

субкультура: вплив на формування особистості // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2009. – № 12. – С. 58–66. 

12. Селіванова І. Л. Духовність очима учнівської молоді і проблеми національної 
самосвідомості // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – № 6. – 14–16. 

13. Шебанова С. Г. Особливості суб’єктивного благополуччя молоді // Практична 
психологія та соціальна робота. – 2010. – № 6. – 28–33. 

14. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1986. 

Додаткова 
1. Джиббс Дж., Бэсинджер, Фуллер Д. Стадии // Возрастная психология: Детство, 
отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. Хвостов. –
М.: Академия, 2001. – С. 488–493. 

2. Оверченко А. І. Дослідження сором’язливості як характерологічної риси особистості 
в осіб юнацького віку // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 5. – 
62–68. 

3. Шпрангер Э. Эротика и сексуальность в юношеском возрасте // Возрастная 
психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. 
Мухина, А. А. Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 500–506. 

4. Штерн Э. „Серьезная игра” в юношеском возрасте // Возрастная психология: 
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия  / Сост. и науч. ред. В. С. Мухина, А. А. 
Хвостов. – М.: Академия, 2001. – С. 471–481. 

 

Тема 12. Психологія ранньої дорослості (21–40 років) 

1. Порівнятйте закономірності психічного розвитку у дитячо-підлітково-юнацькому і 
дорослому віці. 
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2. З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у ранній 
дорослості? Як вони вирішуються? 
3. Як сучасні жінки і чоловіки можуть розв’язати суперечність між різними 
соціальними ролями? 
4. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда. 
5. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо). Особливості когнітивного 
розвитку у ранній дорослості. 
6. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони та шляхи його подолання. 
7. Особливості кохання у ранній дорослості (на прикладі трикомпонентної теорії 
кохання Р.Стернберга). 
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Тема 13. Психологія середньої дорослості (40–60 років) 

1.  З якими основними психологічними проблемами зустрічається людина у середній 
дорослості? Як вони вирішуються? 
2.  У чому суть кризи середини життя? Які Ви пропонуєте шляхи виходу з цієї кризи? 
3.  Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості. 
4.  Когнітивні функції середини життя. Мінливий і кристалізований інтелект. 
5.  Емоційна сфера у середній дорослості. 
6.  Міжособистісні стосунки у середній дорослості. 
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5.  Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / 
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Тема 14. Психологія пізньої дорослості (понад 60 років) 
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1. Як середня тривалість життя людини залежить від соціальних, економічних та 
історичних умов? 
2. Чому людина старіє? Які Ви знаєте теорії старіння? 
3. На прикладі досвіду своїх рідних і знайомих продемонструйте, як вихід на пенсію 
впливає на психологічний стан людини і стосунки з дітьми. 
4. Що таке життєва мудрість людини? Від чого вона залежить?  
5. Охарактеризуйте пізнавальну сферу людини похилого   віку. 
6. Як людина похилого віку погоджується з думкою про смерть? Яку допомогу у цьому 
може надати психолог? 

 

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Кожен студент отримує свій варіант роботи по кожному з трьох розділів 
(дитинство, підлітково-юнацький вік, дорослість) – усього три варіанти, наприклад, 1.3, 
2.5 та 3.1. Варіанти розподіляє викладач, який проводить практичні заняття. Самостійна 
робота виконується письмово. Студенти мають зробити психологічний аналіз 
запропонованої ситуації і відповісти на запитання. При цьому слід спиратись на вікові 
особливості психічного розвитку діючих осіб.  

Оформлення роботи: 
1. Опис ситуації (варіант). 
2. Відповіді на запитання (3–4 сторінки друкованого тексту, розмір літер 12, 

міжрядковий інтервал 1,5). 
3. Використана література (автор, назва, рік видання, використані сторінки – 

у тексті треба робити посилання на літературу). 
 

 
1. ДИТИНСТВО (23 варіанти) 

 
ВАРІАНТ 1.1 

 
Батьки хотіли хлопчика і тому надмірна емоційність доньки, її бажання 

обійнятись – таке природнє для дівчинки, їх дратувало. Вони були надто строгими і 
навіть фізично карали дитину; ставились до доньки так, нібито вона була неслухняним і 
впертим хлопчиськом. Особливо цим вирізнявся батько, який вважав себе 
неповноцінним через народження доньки. Крім того в сім’ї жила деспотична бабця, яка 
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постійно давала онучці поради і вказівки. Поступово дівчинка, зі слів батьків, ставала 
все більш збудливою, капризною, нетерплячою і впертою. 

З 4-річною дочкою батьки звернулись в психологічну консультацію. Під час 
бесіди з’ясувалось, що дівчинки не вважає своїх батьків строгими і не має до них 
недружелюбного ставлення. Однак під час гри вона проявили панічний страх перед 
Бабою Ягою і Кощеєм, а з тварин дуже боялась вовка. На питання, чому вона не боїться 
ведмедя, відповіла, що він добрий. Інші казкові персонажі були в її уявленні недобрими 
і жорстокими.  

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Як допомогти дитині подолати страхи? 
3.Які небажані наслідки у розвитку особистості дівчинки може мати така 
батьківська позиція (зокрема, батька)? 

4.Як можна це подолати? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.2 
 

До психолога-консультанта звернулась мати Володі (8 років) зі скаргою на 
порушення поведінки в школі і вдома. Хлопець недисциплінований і дратівливий. 
Йому характерна афективна збудливість, під час якої хлопчик стає агресивним, б’є 
дітей, рве книжки і зошити, намагається розбити скло, погрожує, що викинеться з 
вікна. Коли мати його карає, б’є посуду, замахується на неї, іноді втікає з дому і до ночі 
пропадає на вулиці. 

Володя народився від другої вагітності (перша закінчилась викиднем), яка мала 
важкий перебіг. У перші роки життя хлопець відставав у розвитку мовлення. 
Вирізнявся надмірною рухливістю, часто відволікався.  

Коли Володі було 7 років, мати розлучилась з чоловіком – хронічним алкоголіком. 
Батько переїхав жити до своєї матері. У даний час хлопець живе з мамою і бабцею. 
Обстановка у сім’ї неспокійна, бо батько часто скандалить і використовує нецензурні 
слова. Коли батька немає, хлопець сумує за ним, сердиться на маму за те, що вона його 
вигнала, пробує дзвонити йому по телефону і розшукувати його. Коли ж батько 
приходить п’яним і свариться з мамою, Володя кричить, захищає маму, кидається на 
батька.  

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Проаналізуйте ситуацію психічного розвитку дитини. 
3.До яких психологічних наслідків розвитку особистості хлопця може призвести 
сімейний конфлікт? 

4.Як їм можна запобігти? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.3 
 

Олесь (5-ти класник) – незграбний, в окулярах, негативно реагує на зауваження, 
відразу підвищує голос, плаче, втікає з класу. На уроках думає дуже повільно. Справляє 
враження слабо розвинутої дитини. Переважає оцінка 4 (за 12-ти бальною шкалою). 
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З однокласниками стосунки не склались. Сидить сам за останньою партою, 
незважаючи на поганий зір. Друзів ні в школі, ні на дворі не має. Переважно мовчить, 
за власною ініціативою ні до кого не звертається. Всім своїм виглядом дає зрозуміти, 
що йому ніхто не потрібний. Особливо напружені стосунки з дівчатами. Складається 
враження, що він їх ненавидить. Одного разу розізлившись, він одній з однокласниць 
вивихнув руку. 

Сім’я Олеся на перший погляд благополучна: мати і батько уважні, добрі, про 
дітей турбуються, вдома є все, що необхідно для їхнього розвитку. Коли Олесю було 4 
роки, в нього з’явилась сестричка, від народження хвора на дитячий церебральний 
параліч. В результаті Олесь перестав бути улюбленцем сім’ї, тому що батьків 
відволікала турбота про здоров’я доньки. Вони і тепер приділяють їй значну увагу, а 
хлопцю надана певна самостійність. Правда, він нею не особливо користується, так як 
через ожиріння діти дражнять його, і він ні з ким не дружить. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Проінтерпретуйте психологічні особливості поведінки Олеся. 
3.З чим пов’язані особливості його особистості? 
4.У якій спосіб можна допомогти дитині? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.4 
 

На психологічну консультацію прийшла вчителька 7-річного першокласника 
Сергія з проханням перевірити його пам’ять. Вчителька схвильовано розказувала про 
те, що хлопець не здатний запам’ятати, що задали додому. Вдома він завжди говорить 
батькам, що не пам’ятає, що задавали, і ті дізнавались завдання в інших дітей 
(першокласники цієї школи не записували домашніх завдань). На уроках він відповідав, 
що не пам’ятає, що вчив вдома.   

 
ПИТАННЯ: 

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Що насамперед має з’ясувати психолог? 
3. Як можна виявити, чи це не симуляція з боку дитини? 
4. Які психологічні заходи необхідно вжити для покращення ситуації? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.5 
 

Гришко, 7-річний хлопчик, створив для себе свій світ. По дорозі до школи, яка 
пролягала через сад, він розмовляв з квітами.  У своїх думках він літає у хмарах і 
любить вітер. Він вигадує для себе найрізноманітніші питання. „Я несусь разом зі 
сонцем,” – з такими словами він зустрічає бабусю і дідуся, які доглядають за ним під 
час відрядження його батьків. 

Так як Гришко живе у своєму світі, то часто запізнюється до школи і зі школи 
також приходить невчасно. Його нерідко ображають більш рослі однокласники, які 
його не терплять, бо хлопець не такий, як вони. За перші два роки навчання в школі в 
нього не з’явилось жодного друга, і він завжди розраховує лише на себе. 

 
ПИТАННЯ: 
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1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Яку інформацію варто додатково дізнатись про Гришка? 
3. Дайте психологічний аналіз особистості хлопця та його проблем. 
4. Яку психологічну допомогу потребує хлопець? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.6 
 

У 5 класі кидається у вічі руда голова моторного хлопця, який жодної хвилини не 
може всидіти спокійно. Він – втілення руху і непосидючості, завжди у колі знайомих. 
Здавалось б, що хто як не він відчуває себе серед дітей, як „риба у воді”. Однак, і він 
має свою „ахілесову п’яту” – він рудий і цього не приховати. Достатньо хоч на мить 
схибити перед своїми товаришами або просто комусь не сподобатись і прізвисько 
готове. А для нього це найбільша образа. Ось і перетворюється хлопець за одну мить у 
лютого бика, перед яким крутять червоним полотном. А діти дуже часто є безжалісні. 

 
ПИТАННЯ: 

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Який психологічний механізм взаємодії спрацьовує у даній ситуації? 
3. До яких наслідків він призводить? 
4. Що Ви будете робити, якщо хлопець стане Вашим клієнтом? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.7 
 

Класний керівник розказує, що в її класі (6 клас) вчиться надзвичайна дівчинка. У 
неї на обличчі велика родимка. Ровесники соромляться її. Дівчинка тиха, скромна, дуже 
невпевнена. Діти не особливо знущаються з неї, однак приймати у свої товариство не 
хочуть. Всі спроби пояснити, що дівчинка така ж сама, як і вони, закінчуються невдало. 

 
ПИТАННЯ: 

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Як би Ви відреагували на такий запит класного керівника? 
3. У який спосіб можна допомогти дівчинці? 
4. Що Ви будете робити, якщо дівчина стане Вашим клієнтом? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.8 
 

В кінці першої чверті в кабінет шкільного психолога зайшла мати одного з 
першокласників. Було видно, що їй дуже важко почати розмову. З’ясувалось, що вона 
прийшла після довгих роздумів над питанням „Чи все гаразд з моїм сином? Чи він не 
має розумових вад, бо його навчання просувається з великими труднощами.” 

Дитина тиха, ласкава, слухняна. Вона нікому не завдавала клопоту, поки не пішла 
до школи. Дитячий садок не відвідував. Хлопець ріс „домашньою дитиною” у 
сімейному колі, де йому приділяли належну увагу. Читати та лічити навчився вдома. 
Від початку шкільного навчання хлопець став неспокійним, часто плаче, здригається 
від будь-якого звуку, погано спить вночі. 
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Учителька жаліється, що він нічого не робить на уроках, не може відповісти 
навіть на прості запитання, не справляється з контрольними завданнями, дуже погано 
пише. Вдома мама допомагає виконувати домашні завдання. Однак у школі він 
губиться і справляє враження дитини з порушеною психікою.  

Спостереження психолога показало, що у такий спосіб хлопець реагував лише на 
свою вчительку. Під час контрольних робіт складалось враження, що судоми зводять 
пальці хлопця. У стосунках з однокласниками хлопець доборе йшов на контакт, добре 
грав у шахмати, був допитливим. Інтелект відповідав віковій нормі. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Чим зумовлений стан хлопця? 
3.Якими особливостями хлопця знехтували? 
4.Як можна допомогти дитині і його матері? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.9 
 

Учениця 2-го класу поскаржилась психологу на те, що її мучать кошмарні 
видіння, які приходять до неї перед сном. Страшні картини бувають в неї часто. Досить 
їй лишитись у темній кімнаті, як з’являються образи, подібні на ті, які вона бачила у 
мультфільмах, про які читала у казках. Психолог з’ясував, що батькам її страхи 
видаються простим капризом, бо виникли відносно недавно. З дитинства дівчинка була 
веселою, балакучою, любила розказувати про все, що бачила. Більше ніяких скарг ні з 
боку дівчинки, ні з боку її батьків не було. До школи пішла у 7 років. З навчанням 
проблем не було. 

Дівчинка охоче розповіла про свої видіння. Вони одночасно і лякали її, і були такі 
яскраві і цікаві, як в кіно. На питання, чи вони їй подобаються, вона відповіла, що не 
знає. Але коли вона їх бачить, ніби мурашки по шкірі бігають, і хочеться побачити 
продовження. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічну інтерпретацію кошмарних видінь. 
3.Опишіть психологічний портрет дівчинки, враховуючи її вікові особливості. 
4.Про що ще Ви б поговорили з дівчинкою? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.10 
 

З розповіді матері: 
„Моєму синові було 8 років, коли вертаючись зі школи, він побачив, що 

старшокласники щось вимагають у молодших дітей. Не отримавши потрібного, вони 
жорстоко побили їх на очах в інших дітей. Син дуже налякався і прибіг додому. З того 
часу він боїться сам ходити до школи, на вилицю, мотивуючи це тим, що і його 
поб’ють ті ж самі хлопці. Я його довго переконувала, ходила з ним разом на вулицю, 
проводжала до школи.  

З того часу минуло 2 роки. Син самостійно ходить до школи, на вулицю, але як 
тільки я його відправляю до магазину, який неподалік від дому, він починає плакати і 
говорить, що боїться зустрічі з тими хлопцями. 
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Що Ви порадите: не посилати сина до магазину або вважати це симуляцією і 
вимагати виконання завдання?”  

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації.  
2.Проаналізуйте окремо дві ситуації: у 8 років і через 2 роки. 
3.Проаналізуйте помилки, які допускала і допускає мати. 
4.Що  треба зробити, щоб негативні прояви у поведінці сина не закріпились. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.11 
 

З розповіді мами дошкільниці Тані, 4 роки: 
„Приблизно з одного року в Тані з’явився дуже сильно виражений негативізм, 

який зберігся дотепер. Головне – зробити так, як вона сказала, не підкоритися чужій 
думці, зробити навпаки. Таня – дуже збудлива дитина. Незначні події викликають в неї 
бурхливу реакцію, істерики. Їй характерна озлобленість, агресивність по відношенню 
до тих, хто якимось чином зазіхає на її власність (іграшки та маму). Дуже ревнива. 
Свого брата ненавидить, хоча якійсь час може з ним побавитись. Він дратує Таню своїм 
існуванням. Хамство і агресія стосовно дорослих вдома – це норма поведінки. Іноді це 
траплялось і в садочку. 

Інтелектуально і по силі почуттів випереджає свій вік. З ровесниками їй не цікаво. 
Дружить зі старшими дітьми.”  

 
ПИТАННЯ: 

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Який загальний емоційний фон матері? 
3.Чим спричинена така поведінка Тані? 
4.Дайте психологічний аналіз портрета дитини. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.12 
 

Юркові майже 3 роки. У даний момент психолог завершує бесіду з його мамою – 
Наталею. 

— Юра розуміє усе, —  пояснює Наталя. — Він, правда, трохи впертий, не 
завжди робить те, що йому кажуть. Але розуміє, це видно по очах. А ось не говорить 
нічого. Він, звичайно, не є німий. Тільки в нього усі слова свої, дитячі. Черевики – це 
„ті-ті”. І картинка також „ті-ті” … Ось Іринка, це сусідська дочка, вона молодша за 
Юрка на три місяці, а давно вже усе говорить. Порадьте, будь-ласка, як з ним 
займатись. А можливо, він в нас хворий? 

— Що ж, — каже психолог мамі, — спробуємо розібратися, у чому справа, — і 
відправляється до Юри. 

Він сидить на білому конику з червоними колесами і вигукує: „Но! Но!” — 
відразу видно, що він не німий. 

— На кому ти скачеш? — цікавиться психолог. 
— Но, — охоче відповідає хлопець. 
— Це коник? Так? 
— Так. 
— А ти хто? 
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— Ю-а. 
— Я знаю, що насправді ти Юра. А зараз ти хто? Вершник? 
Юра ствердно киває головою. 
 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. У чому можливі причини відставання у розвитку мовлення хлопчика? 
3.У який спосіб можна це перевірити? 
4.Як можна допомогти дитині? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.13 
 

На  консультацію прийшла мати 5-річної дівчинки, яка була усиновлена рік тому. 
Її хвилювало, як реагувати на наполегливі питання Катрусі стосовно її раннього 
дитинства: чи мама пам’ятає, як вони ходили до лісу разом з тіткою, коли вона була 
маленькою, і т.п. За рік сумісного життя у мами і дитини склалась сумісна 
прихильність і спогади про минуле життя – уривчасті і мимовільні – не 
супроводжувались у Каті сумом або тугою (рідна мати Каті була позбавлена 
батьківських прав, після чого у 3-річному віці дівчинку відправили до дитячого 
будинку). Разом з тим для Каті було дуже важливо пов’язати теперішню життєву 
ситуацію зі смутними спогадами про минуле. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Яке значення для дівчинки має актуалізація її спогадів? 
3.Які особливості пам’яті у дітей цього віку? 
4.Яку тактику поведінки слід запропонувати матері? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.14 
 

Із скарги матері. 
„Нас у сім’ї четверо: я, чоловік і двоє синів. Віталіку 8 років, Борису – 4 роки. 

Раніше ми жили дружно, але ось уже два роки у сім’ї конфлікти, причиною яких є 
молодший син. Зі старшим сином, Віталіком, ніколи не було клопоту: спокійний, 
урівноважений, слухняний, поганого слова не скаже, нікого не образить. А Борис – 
пряма протилежність, ніби не наш син: швидкий, задиристий, агресивний. Старший син 
щодня через нього плаче, бо молодший його б’є. 

Мені і чоловікові також дістається. Якщо синові щось не подобається, він відразу 
кидається з кулаками. На строгість не реагує. Навпаки, навмисно продовжує робити 
недозволене, а коли вдариш його, починається істерика. Летять подушки, ковдри, 
стукає кулаками по стіні. Найбільше лякає те, що у таких випадках він кричить: „Я 
вб’ю тебе! …заріжу!” Та ще й говорить погані слова.  

Я намагаюсь „гладити по шерсті”. Але чоловік мені каже: „Ось підросте він – сяде 
тобі на шию”. Я розумію, що не можна виховувати дитину лише поступленнями, але й 
строгість не дає результатів. Навпаки, після строгості дитина ще більше озлоблюється. 
Я зі страхом думаю, що буде, коли мій син виросте. Чоловік наполягає, щоб я 
перевірила сина в лікаря, можливо він хворий.” 
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ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації.? 
2.Яку додаткову інформацію Ви б хотіли дізнатись в матері? 
3.Як допомогти батькам? 
4.Як допомогти дітям? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.15 
 

Схвильована мама, дивлячись у вічі психологу, питала: „Чому, ну чому він так?” 
Говорила вона про свого 6-річного сина, Петра. Після завершення зміни у санаторії, де 
він самостійно лікувався і відпочивав, син заявив: „Мама, я не хочу додому, залиш 
мене тут.” Мати прийняла ці слова близько до серця. Вона розповіла і про інші 
випадки, коли син не прислуховувався до її слів, а робив усе навпаки і наперекір. 
„Буває, приляжу відпочити, бо валюсь з ніг від втоми, прошу не заважати, а він ніби 
навмисно починає робити усе, щоб я не заснула. Його молодший брат і той 
розумніший. Немає в Петра чуйності, м’якості, якийсь він насторожений, колючий, 
агресивний. А може він нас не любить?” 

Щоб продовжити розмову, психолог попросив принести малюнок сім’ї, 
намальований хлопчиком. Малюнок підтвердив розповідь матері: усі фігури 
розхристані, різкі, з розчепіреними руками, з великими пальцями і розхристаним 
волоссям на голові. Себе хлопчик спочатку не намалював, а лише після наполягання 
мами додав своє зображення між татом і мамою, також розхристане і розчепірене. 
Фігура молодшого брата набагато більша, ніж власна. Бабцю і дідуся, з якими він живе 
разом у двокімнатній квартирі, він навіть не згадав. 

У ході розмови мама згадала, що коли старшому ще не виповнилось і двох років, 
вона завагітнила. Дідо з бабцею дуже засмутились, бо й так тісно, але молоді не 
звернули на це уваги. Правда, ті виявились принциповими і після народження другої 
дитини „на руки не взяли ні одного, ні другого”. Молодшого не можна було залишити 
без уваги, а ось старший страждав – всім було не до нього. 

 
ПИТАННЯ:  

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. У чому причини дивної поведінки хлопця? 
3. Дайте психологічну інтерпретацію взаємостосунків матері з сином. 
4. Які помилки допустила мати та як їх виправити? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.16 
 
„Моя дочка вчиться в 5 класі, їй 11 років. Недавно на її письмовому столі ми 

помітили листи. Коли ми заглянули, то виявилось, що вони адресовані хлопцеві з 6 
класу. В них біль і сльози нерозділеного кохання, а також фантазії і домисли, які не 
мають ніякої підстави. Наприклад, „я від тебе вагітна” тощо. Є у цих листах також 
образа на те, що цей хлопчик у розмовах з нею використовує грубі і нецензурні слова, 
неуважний до неї. 

Що робити? Як поговорити з дочкою? Як її заспокоїти? Чи треба переговорити з 
хлопчиком? 

 
ПИТАННЯ:  
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1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Складіть план бесіди з батьками дівчинки. 
3.Дайте відповіді на поставлені запитання. 
4.У якому напрямку слід попрацювати з дівчинкою. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.17 
 

До консультанта звернулась вчителька. „Мене привело до вас дуже делікатне 
питання. У моєму 5-Б класі вчиться хлопчик Сашко. У зв’язку з поганою успішністю і 
поведінкою його залишили на другий рік. Особливого клопоту він не завдає. Хвилює 
інше. Іноді він нагадує когута у курнику. На голову вищий за інших дітей, фізично 
сильний, він затискає дівчат по кутах і т.п., а ті не розуміють, що відбувається і 
верещать від страху. Такі жарти повторюються все частіше. Не знаю, що робити. З 
одного боку, слід припинити ці „жарти”, так як деякі дівчата вже пожалілись вдома і 
їхні батьки вже поцікавились, що там у школі відбувається. З другого боку, хоча Сашко 
нібито старший за інших дітей, він часто мислить дуже інфантильно. Складається 
враження, що він сам не розуміє, що коїть. Як вийти з ситуації? Чи треба поговорити і 
про що саме з хлопцем, дівчатами, батьками? 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте відповідь на поставлені запитання. 
3.З якими віковими особливостями пов’язана поведінка Сашка? 
4.Допоможіть вчительці розробити тактику поведінку у подібній ситуації. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.18 
 

Юра (6 років) прийшов з мамою записуватись до школи. Перше ж завдання, де 
треба було намалювати фігуру мужчини і скопіювати речення і групу крапок, він 
виконував дуже неохоче, приговорюючи, що він не любить малювати. Виконуючи 
завдання „Візерунок”, де треба продовжити за заданим зразком орнамент, він сказав, 
що вже стомився і не хоче далі малювати. Однак тут же ж підбігав до дошки, брав 
крейдо і починав малювати кораблі. Від виконання наступних завдань намагався 
ухилитись, посилаючись на біль у животі. Але його мати казала, що він завжди так 
говорить, коли не хоче щось робити. 

Хлопчик практично не справився з жодним завданням. Усі вони викликали в 
нього негативні емоції. Обстеження показала, що Юра абсолютно не готовий до школи: 
ані у мотиваційному, ані вольовому, ані інтелектуальному, ані мовленнєвому 
відношенні. Психолог запропонувала почекати зі школою ще один рік, щоб Юра 
подорослішав. Найближчий рік слід присвятити розвиткові дитини. Жінка відповіла, 
що вона розуміє, що її син дуже непосидючий і неуважний, що він занедбаний, так як 
ним ніхто ніколи не займався ні в сім’ї, ні у дитячому садку. І саме тому вона хоче, щоб 
він пішов до школи з 6 років. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Яка головна причина неготовності Юри до школи? 
3.Які психологічні труднощі очікують дитину у 1 класі? 
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4.Яка Ваша точка зору на це питання? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 1.19 
 

У консультацію звернулась мати 6-річного хлопчика за порадою: чи давати сина 
до школи за обставин, що склались. Минулого року хлопчик впав з велосипеда і сильно 
вдарився лівою скронею (над лівим оком він мав великий шрам). Після цієї події він 
майже не розмовляв. Мати водила його до екстрасенсів, віддала до садочка з 
логопедичним ухилом. За один рік мовленнєва функція відновилась, однак хлопець 
почав заїкатися. Саме це і турбує матір. Видно, що їй не по собі через погану вимову 
хлопця. Вона має холеричний темперамент і під час бесіди постійно перебиває сина, 
мотивуючи це тим, що логопед не радив йому багато говорити. 

Заїкання хлопця дуже помітне, деякі звуки він вимовляє з помітним напруженням, 
однак на свій недолік зовсім не звертає уваги. Любить бігати, говорити про те, що 
почув або побачив. Пробує розказувати навіть анекдоти. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які додаткові дані необхідні для проведення консультації? 
3.Що можна запропонувати за даних обставин? 
4.Дайте психологічний портрет мами хлопчика. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 1.20 
 

„Нашим синам 7 і 4 роки. Коли старший почав ходити до садка, ми помітили, що 
він виносить забавки з дому і не повертає або приносить якісь чужі речі. На наші 
питання і настанови він практично не реагував. З того часу ми помітили, що хлопець 
щось робить за нашою спиною (то щось вимінює, то нашкодить і не зізнається і т. п.). 
Ми з чоловіком вже майже три роки живемо у постійній тривозі, що син знову щось 
винесе з хати. Наші питання: „Куди подів? На що поміняв?” – залишаються без 
відповіді. І скільки б ми його не переконували, що треба говорити правду, що „за 
правду не б’ють”, він залишається незворушним. Майже завжди намагається приховати 
свою провину або обвинуватити іншого. 

Зараз нас дуже турбує те, що молодший син, дивлячись на старшого, також 
починає говорити неправду (вже була одна ситуація у садочку).” 

Додаткова інформація: мама – збудлива жінка, емоційна, дуже переживає з 
приводу виховання дітей. Тривалий час (коли старшому було 3 – 4 роки) у сім’ї жив 
онкологічно хворий дідусь. Мати згадала, що вони декілька разів помічали, як дідусь 
перекладав свою провину на старшого онука, звинувачував його у проступках, до яких 
він не був причетний. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації.? 
2.Яка головна причина такої поведінки дитини? 
3.Що треба зробити, щоб хлопці перестали говорити неправду? 
4.Охарактеризуйте ставлення матері до дітей. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
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ВАРІАНТ 1.21 
 

Побувавши у 5-Б лише перерву, не можна було не звернути увагу на агресивність, 
з якою діти переслідували то словом, то ділом одну з однокласниць. Правда, причина з 
точки зору учнів класу, вагома: Ніна розбила вікно. Її обов’язком було перевітрювати 
клас під час перерви. Під час такого перевітрювання поривом вітру вікно і розбило. До 
цього часу (а минув уже тиждень) його не засклили. Ніни у той час навіть у класі не 
було, однак майже усі діти без винятку не переставали звинувачувати її у тому, що 
трапилось. Робилось це з такою жорстокістю і наполегливістю, що мимоволі виникала 
думка: чим же ж завинила перед класом Ніна?  

Як з’ясувалось, жорстокість дітей викликана не лише останньою подією, але й 
іншими вчинками дівчинки, а також рисами її характеру. Вона вирізнялась 
брехливістю, підлабузництвом, наклепництвом. 

Ніна – єдина дитина у сім’ї. Вчиться посередньо. У цьому класі з першого дня 
навчання. Батьки настільки зайняті, що на доньку часу їм не вистачає. Однак події 
останніх днів їх стурбували, і вони вирішили звернутись до психолога. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічний аналіз міжособистісних взаємовідношень у класі. 
3.Чим спричинені проблеми дівчинки? 
4.Як допомогти Ніні і її батькам? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 1.22 
 

На консультацію звернулась мама зі скаргою на сина, 9 років. „Незібраний, 
розсіяний, запальний, займається онанізмом, не знаю, як цього позбутись.” Детальніше 
вивчення ситуації виявило неприйняття дитини матір’ю. Мати зі сином живуть удвох, з 
чоловіком розлучилась декілька років тому. Рефреном багатьох її висловлювань лунала 
думка про те, що жінка все може, за все береться, „тягне віз”, а мужчини – „слабаки”. 
Для виховання дитини батько не потрібний, мати може його повністю замінити, навіть 
у вихованні сина. Єдине, для чого у сім’ї потрібен батько, – це для того, щоб дати дітям 
приклад благородного, лицарського ставлення до жінки. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Проаналізуйте стосунки матері з сином. 
3.Вкажіть, які можливі причини такої поведінки сина. 
4.Який має бути головний напрям психокорекційної роботи у даній ситуації. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 1.23 
 

З розповіді матері: „Моя 7-річна донька ревнує мене до свого молодшого братика. 
Коли він був зовсім маленький, це не дуже виявлялось, а зараз наші стосунки дуже 
загострились. Варто зробити їй зауваження, як вона ниє: „Ти мене не любиш, любиш 
тільки свого Сашка.” Я починаю себе ловити на тому, що лише візьму молодшого на 
руки, як опускаю: а що якщо донька знову буде ревнувати? При ній намагаюсь менше 
звертати уваги на сина. Однак часто чую: „Мама, чому ти йому поклала більший кусок 
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торта? … Ти знову з ним бавишся, а хто буде бавитись зі мною?” Як подолати дитячі 
ревнощі?” 

 
ПИТАННЯ:  

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації.  
2. Дайте відповідь на запитання матері.  
3. Яка психологічна причина описаних взаємостосунків між дітьми? 
4. Що може провокувати дитячі ревнощі у сім’ї?  
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

  
 

2. ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКИЙ ВІК (18 варіантів) 
 
 

ВАРІАНТ 2.1 
 

Батьки Аркадія мають вищу освіту і займають дуже престижні посади. Аркадій – 
первісток, з яким у них були пов’язані дуже великі надії. Вже у молодших класах 
музичної школи він вирізнявся серед маленьких скрипалів „дорослим звуком”. Рано 
почав писати музичні мініатюри. Йому все більше подобалось здивування, яке він 
читав в очах оточуючих. 

Батьки часто хвилювались з приводу здоров’я хлопчика. У дошкільному віці він 
мав струс головного мозку (впав з даху під час літніх канікул). З того часу його 
оберігали від будь-якої небезпеки. Його життя нагадувало акваріум, а сам Аркадій – 
дорогоцінну рибку, яка викликала захоплення і заздрощі. 

Після 8-го класу Аркадій поступив до музичного училища. Тут все було по 
іншому. Найбільш незвичним було те, що ніхто не вважав його винятковою дитиною. 
Його примушували робити те, що йому зовсім не подобалось. Викладач музики не 
сприймав серйозно його суджень й інтерпретації музичних творів. 

Напередодні екзамену стосунки між Аркадієм та викладачем музики переросли у 
конфлікт. Хлопцеві пред’явили ультиматум: або він візьме до уваги всі зауваження 
викладача, або його не допустять до іспиту. Вдома Аркадій заявив, що більше не буде 
терпіти „цю бездарність” і що його ноги більше не буде в училищі. 

Мати зрозуміла, що без училища розвіється її мрія про консерваторію і велике 
музичне майбутнє сина. Її спроба вплинути на педагогів не призвела до успіху. Тоді 
вона переключилась на сина. Однак син звинуватив її у лицемірстві і марнославстві. 
Він ганьбив всіх і усе. 

Батько не витримав і уперше в житті побив свого 15-річного сина. Аркадій з 
повними ненависті очима прокляв батьків і закрився у своїй кімнаті. Коли його 
викрики з-за дверей припинились, батьки налякались і висадили двері. Хлопець 
поспішно складав щось у рюкзак, ігноруючи їхні запитання. Візит до психіатра показав, 
що хлопець не має ознак психозу. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Хто з діючих осіб потребує психологічної допомоги? Які психологічні проблеми 
вони мають? 

3.Які порушення особистісної сфери має підліток і у чому їхні причини? 
4.Яку допомогу у даній ситуації може надати психолог? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
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ВАРІАНТ 2.2 
 

До шкільного психолога звернулась жінка. Її син-старшокласник Максим вчиться 
у сусідній школі. Однак вона звернулась до психолога саме цієї школи, бо ніколи б не 
наважилась прийти до школи сина з подібним звертанням. Жінка скаржилась на сина, 
що він погано себе поводить і дуже погано ставиться до неї. Останнім часом, коли до 
закінчення школи залишилось близько півроку, Максим почав прогулювати заняття, а 
тепер і зовсім закинув навчання. На критику і навіть дружні поради відповідає 
грубістю. Мати переконана, що в сина не все гаразд з психікою. 

Виховувала вона його сама, без батька. З чоловіком розлучилась, будучи вагітною. 
Стверджує, що синові нічого не шкодувала, все життя ні у чому не відмовляла. Навіть 
заміж через нього не вийшла (ця думка рефреном проходила через все оповідання 
матері). 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Сформулюйте гіпотези стосовно можливих причин поведінки юнака. 
3.Що, на Вашу думку, слід вияснити психологу про Максима? 
4.Знайдіть шляхи покращення психологічної ситуації. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.3 
 

Батько 15-річного хлопця скаржиться на боягузтво і сором’язливість свого сина. 
Ці якості хлопець мав з раннього дитинства. Батько давно намагався боротись з ними. 
Він примушував хлопця долати свій страх: кидав його у воду у глибині, щоб навчити 
плавати, посилав одного увечері до лісу. Хлопець боявся, плакав, однак батько 
наполягав на своєму, виховуючи у ньому „мужчину”. Незважаючи на все це, хлопець 
залишався нерішучим і боягузливим. Він так і не навчився долати свої страхи. Більше 
того, з роками вони посилювались.  

 
ПИТАННЯ: 

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.До яких наслідків може призвести такий стереотип виховання? 
3.На що у першу чергу має бути спрямована консультативна допомога? 
4.Який із способів подолання дитячих страхів доцільно запропонувати у даному 

випадку? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.4 
 

З розповіді матері: 
„Моїй доньці 13 років. Дівчинка добра, слухняна, добре вчиться, відвідує гуртки, 

цікавиться образотворчим мистецтвом, займається музикою. Але дуже тяжко 
переживає шкільні невдачі. Недавно отримала двійку з англійської мови – прибігла 
додому в істериці, з головною біллю, не дочекавшись кінця уроків. Дуже боїться 
вчителя математики. Для того, щоб не було ніяких несподіваностей, розв’язує всі 
завдання наперед.” 

 
ПИТАННЯ: 
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1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Що відбувається з дівчинкою? 
3. Які психологічні причини такої поведінки дівчини? 
4. Як їй допомогти? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
. 

 
ВАРІАНТ 2.5 

 
У 8 класі сталась надзвичайна ситуація. Ліля, яка всі роки вчилась лише на добре і 

відмінно, має задовільну оцінку за півріччя з фізкультури. До цього у Лілі не було 
проблем з фізвихованням. Вона добре бігала, стрибала, виконувала всі нормативи. Усе 
почалось з того дня, коли 8-класники, залишившись у залі без учителя, вирішили 
позмагатись, хто краще підтягується канатом. Учні дружно підтримували учасниць. 
Піднялась по канату і Ліля. Вона, напевно, не розрахувала свої сили, бо опинившись 
під стелею, відразу відчула такий жах і безпорадність, що не змогла поворушитись. 
Біла, як стіна, вона висіла під стелею і неприродньо схлипувала. Однокласники 
підсміювались над нею, а час йшов. 

Запідозривши щось недобре, хтось із 8-класників побіг за вчителем. Він кинувся 
знімати дівчинку. Коли Ліля була вже на землі, вона лише тихо плакала. Її білі руки 
зводила судома. Викликали медсестру, яка надала їй невідкладну допомогу. Дівчинка 
заспокоїлась, однак з того часу вона не може зайти у спортзал. Її починає трусити. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Як називається стан, який переживає Ліля? 
3.Чому він виник? 
4.Як допомогти Лілі? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.6 
 

8-класник Ілля тоненький, худенький, плечі вузькі, на ріст довгий. Має окуляри. 
Розсіяний погляд. Коли його викликають до дошки, він не відразу розуміє, що 
викликають саме його. Сусід з задньої парти болячи штовхає ручкою в спину. Ілля 
здригається, покрикує, клас сміється, вчитель дратується.  

Якщо це урок математики, Ілля повільно йде до дошки або довго стоїть спиною до 
класу. Якщо урок літератури або історії – він завжди добре знає урок, навіть більше 
заданого матеріалу, бо багато читає і йому це цікаво. Однак і на цих уроках він скутий 
хронічним нехтуванням з боку вчительки і тому іноді отримує незадовільну оцінку, бо 
не може подолати свого загальмованого стану.  

У класі є дівчинка, яка йому дуже подобається. Однак йому важко і соромно за 
себе. Вся атмосфера у класі і дії вчителів є для нього надто сильним подразником. Все 
це пригнічує Іллю, позбавляючи дару мови. Він мовчить і його гонять на місце, 
супроводжуючи або зневажливою реплікою, або безнадійним поглядом. 

  
ПИТАННЯ: 

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Яку додаткову інформацію слід дізнатися про хлопця? 
3.Які вікові особливості характеру продемонстрував Ілля? 
4.Як допомогти хлопцю? 
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5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 2.7 
 

З деякого часу у 9-А класі стало дуже важко працювати. Учень цього класу Юра 
перестав слухатись більшість вчителів і почав систематично зривати уроки. Він і до 
того вчився не дуже старанно, хоча й мав непогані здібності. А тепер міг 
демонстративно ходити по класу, їсти насіння, включати радіоприймач тощо. Свої 
вибрики він часто супроводжував дотепними жартами. А одного разу після зауваження 
вчительки фізики, він встав на підвіконня і заявив, що якщо вона не виконає його 
вимоги, він вистрибне з вікна другого поверху. Деяким учням це почало подобатись. 
Навчальний процес був під загрозою зриву. І тоді звернулись по допомогу до 
психолога. 

  
ПИТАННЯ: 

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які гіпотези Ви маєте щодо причин поведінки хлопця? 
3.Що додатково слід з’ясувати, перш ніж робити остаточні висновки? 
4.Які особливості характеру спостерігаються в Юри? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.8 
 

Батьки звернулись з приводу сина, 14,5 років, який всього боїться, ні з ким не 
дружить, завжди з трудом контактує з незнайомими людьми, впертий. Вдома часто 
плаче. З класу часто втікає, пояснити причину не може. Обіцяє йти до школи, а сам не 
йде. Як тільки підходить до неї, відразу втікає, куди бачить. Батьки проводжали його до 
школи, а він все одне втікає. 

Сім’я дружня. Є молодший син – пряма протилежність. Старший успадкував від 
батька його відлюдковатість і замкнутість. Батькові важко з ним спілкуватись. Мати – 
чуйна жінка, замучена страхами і переживаннями за старшого, тривожна, не знає, яку 
позицію зайняти стосовно вчителів, які вважають хлопця хворим і говорять йому про 
це при всьому класі. 

  
ПИТАННЯ: 

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Зробіть попередній висновок стосовно розвитку особистості хлопця. 
3.Опишіть особливості характеру хлопця. 
4.Якої психологічної допомоги потребує сім’я? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.9 
 

Іра, 13 років, вчиться одночасно у двох школах у 7 класі (загальноосвітній і 
музичній). Оцінки переважно відмінні. Наполегливо сидить над кожним завданням, 
поки його не виконає. Не було випадку, щоб не виконала обіцяного. Ввічлива з 
вчителями, уникає конфліктів з ровесниками, однак критику не терпить. Коли хтось не 
дуже схвально відгукнувся про газету, яку вона зробила, Іра порвала її.  
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Вдома тероризує прискіпливістю свою молодшу сестру. Ніякий зауважень у свій 
бік не сприймає. Іноді у своїй нетерплячості вириває собі волосся на голові, висмикує 
вії. У спілкуванні з референтними особами переважає аутоагресія. У громадських 
місцях, у транспорті напориста і груба.  

Складається враження, що вона постійно знаходиться у стані значного емоційного 
напруження, яке колись вибухне. Коли мати вмовила звернутись Іру на консультацію 
до психіатра, вона відповіла, що та намагається її запхати у лікарню, але нехай мати 
має на увазі, що вона (Іра) може опинитися на цвинтарі. Психіатр, не виявивши 
психічного відхилення, скерував дівчину до психолога. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Що додатково слід з’ясувати на консультації з Ірою? 
3.Опишіть особливості характеру Іри. 
4.Як допомогти дівчині? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 

 
ВАРІАНТ 2.10 

 
До психолога звернулась мама Сашка, 7-класника.  
„Хлопець добрий, ласкавий, веселий. Особливою слухняністю не вирізняється, але 

й особливого клопоту не завдає. Швидкий, рухливий, він і побавитись встигає, і 
допомогти по господарству. Батько тішиться, що росте зміна. Одна лише біда. 
Систематично трапляється з ним одна й та сама історія. У неділю стане ні світ ні зоря і 
біжить на рибалку, або в ліс, або кудись з друзями, і пропадає до самого вечора, що і 
додому загнати не можна. А в понеділок ледь встає і жаліється, що болить голова, не 
хоче йти до школи. Я не дуже вірю у ці болячки, тому відправляю до школи. Я і сама 
працюю у школі, що ж я буду казати, якщо він буде пропускати. 

Останнім часом у сім’ї навіть конфлікти почались. Моя свекруха кричить, що я – 
дуже жорстока людина, якщо хвору дитину не жалію. Та й чоловік часом заступається 
за сина, бо хлопець дійсно подібний на хворого: блідий, замучений, зі сінцями під 
очима. Вчителі також жаліються. Кажуть, що Сашко сидить на уроці, „як з хреста 
знятий”, чому я не покажу його лікарям – можливо, дитина хвора. Я вже й сама не 
знаю, що думати. З одного боку, коли бачиш, як на другий день після хвороби Сашко 
готовий встати з першими півнями, щоб піти на рибалку, виникає питання, чи він не 
прикидається. З другого – а якщо дійсно хворий? Я ж потім собі це не пробачу.” 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які гіпотези Ви маєте стосовно причин такої поведінки хлопця? 
3.Про що б Ви хотіли додатково запитати мати? 
4.Як допомогти матері у даній ситуації? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.11 
 

У 9 клас прийшла нова учениця, яка виглядала набагато старшою за своїх 
однокласників. У класі почалась справжня „революція”: всі дівчата почали яскраво 
малюватись, зухвало вбиратись. Хлопці стали агресивнішими, кожен хотів виділитись. 
За короткий час учні змінились до невпізнання. 
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Новеньку постійно навідують якісь сторонні молоді люди. Одного разу під час 
їхнього приходу зав’язалась бійка між чужаками і хлопцями 9 класу. Декілька 9-
класників отримали травми. Батьки вимагають виключити новеньку зі школи. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Чи можна було попередити події? Якщо так, та в який спосіб? 
3.Які психологічні причини „революції” у класі? 
4.Як вийти з конфліктної ситуації? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.12 
 

У консультацію звернулась жінка зі скаргою на доньку, 16 років. Останнім часом 
донька стала нервовою, багато плаче, не спить ночами, погано вчиться. Раніше були 
подруги, тепер їх не стало. Клієнтка боїться, що в доньки психічне захворювання. 
Стосунки вдома теплі, доброзичливі.  

При обстеженні дівчини виявилась норма емоційних та інтелектуальних процесів. 
Дівчина дуже розвинута, приваблива, контактна, однак не впевнена у собі. Весь час 
жаліється на те, що з нею щось не так, як з іншими дівчатами, що „вона не така”. Далі 
нічого не пояснює, мнеться і соромиться. Кидається у вічі дещо скута хода, ноги нібито 
з трудом пересуваються, хоча органічних захворювань не було. Проситься у групу 
спілкування. Хоче стати розкутою і сміливою. З заздрістю дивиться на дівчат, які „не 
бояться показати себе, говорять про що хочеться”. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Сформулюйте скритий зміст скарги дівчини. 
3.Які психологічні труднощі вона переживає? 
4.Сформулюйте декілька можливих версій консультативної бесіди з дівчиною і 
її мамою. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.13 
 

Після 10 класу дітей повезли на відпочинок у Карпати. Там і виникла дружба, 
може навіть кохання між Вадимом і Наталею. Після повернення дружба 
продовжувалась. У новому навчальному році Вадим став відставати у навчанні. Мама, 
яка виховувала його сама і вкладала в нього душу, головною причиною вважала його 
дружбу з Наталею. Класний керівник був тої ж самої думки, бо Вадим, до того 
хороший і поступливий хлопець, останнім часом дуже змінився. Він став чужим і 
скритним. 

Наталя – дівчина зовсім іншого соціального кола і світогляду, була дівчиною 
гарною, самолюбною, незалежною, на все мала свою точку зору. Виглядала набагато 
старша свого віку, поводила себе відповідно. Зустрічалась зі старшими хлопцями, 
курила. Вадим попав під її вплив. Він прислуховувався до її думки, робив усе, що вона 
казала. Почав обдурювати і пропускати уроки. Батьки Наталі йшли на роботу, а Вадим 
йшов до неї. Разом з нею заплутався у якійсь грошовій махінації. Дійшло до того, що 
Вадим, не попередивши маму, не прийшов ночувати додому. Зранку мати знайшла його 
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в друзів. Він був як зачумлений, пояснив, що йому дуже боліла голова і товариш дав 
йому таблетку. 

Мати прийшла до школи, щоб поговорити з вчителями: син заявив, що хоче 
кинути школу. Разом з класним керівником вони пішли до шкільного психолога за 
порадою. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які питання буде зачіпати шкільний психолог під час бесіди? 
3.З якими віковими особливостями пов’язана поведінка Вадима і Наталі? 
4.Як найкраще вчинити мамі Вадима? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.14 
 

Після літніх канікул 9-класницю Олену ніби підмінили. До того весела і 
комунікабельна, вона стала замкнутою, тихою і нервовою. У клас приходила з дзвінком 
і відразу ж після занять втікала додому. Від участі у спільних заходах відмовлялась. 
Дивну поведінку дівчини через місяць почали помічати не лише однокласники, але й 
вчителі, хоча вона намагалась продемонструвати, що нічого не сталось. Батьки на 
ситуацію ніяк не реагували, бо нічого не помічали. Кілька розмов з дівчиною 
закінчились безрезультатно, хоча видно було, що її щось турбує. 

Зізнання далось їй важко. Червоніючи і з довгими паузами дівчина розказала 
історію, яка трапилась з нею у літньому таборі, про те, що тепер, як їй здається, вона 
хвора на якусь „венеричну хворобу.” 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Що могло трапитись з Оленою? 
3.Про що Ви будете говорити з дівчиною? 
4.З якими віковими особливостями пов’язана поведінка Олени? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.15 
 

Коли мати розказувала про свою доньку, в неї мимоволі текли сльози. 
„Росла гарна, слухняна дівчина. Всі прохання і доручення і в школі і вдома 

виконувала старанно і ретельно, часто плакала й переживала, якщо щось виходило не 
так. Вчилась усі роки тільки на відмінно. І треба ж було, щоб дівчина з золотою 
медаллю „зрізалась” на ЗНО. З того часу вдома запанувала нервозність і безрадісний 
настрій. Ось вже півроку, як дівчина ніде не працює, ніде не ходить. Вона наполегливо 
готується до наступних вступних іспитів, сидить за книжками з ранку до вечора, більше 
практично нічого не робить. 

Ми з чоловіком намагаємось звільнити її від усіх обов’язків, тому що вона й так 
нервується. Мені здається, що і з друзями вона не хоче бачитись через цей провал. Це 
ще нічого, але останнім часом вона зовсім не хоче їсти. За день з’їдає одне-два яйця, 
кілька яблук, чогось смачненького ще може спробувати, а нормально поїсти заставити 
не можна. Що нам з нею робити? Стала худа, як тріска.” 

 
ПИТАННЯ:  
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1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте відповідь на запитання мами. 
3.Поясніть мамі, чому дівчина так себе поводить, враховуючи вікові особливості 
доньки.  
4.Як допомогти дівчині? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.16 
 

Данило попав на консультацію до психолога у віці 14 років. Він постійно 
демонстративно порушував дисципліну на уроках, намагаючись будь-яким шляхом 
привернути до себе увагу. Класний керівник охарактеризував його як нетерплячого, 
нервового, домінантного, схильного вступати у суперечки учня, якому однокласники не 
дуже симпатизують. З ним важко мати справу. Незважаючи на те, що його IQ дуже 
високий, вчився Данило значно нижче за свої можливості. 

Фізичний розвиток Данила відставав від вікової норми: його ріст відповідав 
середньому росту 10-річного хлопця. За всіма ознаками він був лише на порозі 
пубертату. Ця затримка фізичного розвитку і була, на думку психолога, основною 
причиною відхилення у поведінці. Якщо на початку Данило заперечував свою 
стурбованість з приводу низького росту і загальної фізичної незрілості організму, то 
згодом з’ясувалось, що ці чинники спричинюють сильне відчуття власної 
неадекватності. Одночасно хлопець відчував себе відкинутим. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічну характеристику поведінки вчителя. 
3.Як допомогти хлопцеві? 
4.З якими віковими особливостями пов’язані переживання Данила? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 2.17 
 

Консультуючись у психолога, мати учня 6 класу (12 років) поскаржилась на те, що 
її син не любить художньої літератури. Мама, згадуючи, яким задоволенням для неї у 
дитинстві було читання, ніяк не може змиритись з байдужістю сина до книжки. Які б 
цікаві і захоплюючи книжки вона не приносила додому, залучити хлопця до читання не 
вдається. Як відродити любов до книжки, адже у дитинстві син дуже любив слухати, 
коли йому читали. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічну інтерпретацію подібному явищу. 
3.Як можна відродити мотивацію до читання? 
4.Яка психологічна причина того, що хлопець не хоче читати? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
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ВАРІАНТ 2.18 
 

Аня, учениця 10-го класу, розповіла психологу, що дружить з однокласником, 
однак їй не подобається, що він курить. Щоб примусити його кинути курити, вона 
поставили йому „ультиматум”: або він кидає курити, або вона перестає з ним дружити. 
Курити він не кинув, і вони перестали зустрічатись, причому склалось враження, що 
хлопець легко змирився з таким рішенням. Дівчина хоче поновити дружбу, однак не 
знає, як це зробити. Боїться виглядати нав’язливою, щоб її вважали „шматою”, яка 
легко змінює свою думку. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Чим може бути викликана така поведінка хлопця? 
3.Як допомогти дівчині розв’язати її проблему? 
4.Які особливості взаємовідносин між хлопцями і дівчатами у цьому віці? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 

 
3. ДОРОСЛІСТЬ (9 варіантів) 

 
 

ВАРІАНТ 3.1 
 

До психолога-консультанта звернулась Ірина Д., старший науковий співробітник 
одного з Науково-дослідних інститутів. Вона скаржилась на паралізуючий силу волі 
страх смерті і постійну напруженість. Самостійних спроб розібратись у суті проблеми 
Ірина Д. не робила. 

Після ретельного психологічного обстеження виявилось, що, з одного боку, їй 
характерний гнучкий інтелект, ретельність, різнобічна творча обдарованість, 
самодисципліна, контактність. З другого, в цієї розумної і чесної людини за одним з 
тестів виявився високий показник „шкали неправди”, що у загальному контексті всіх 
отриманих даних свідчить про погане саморозуміння. 

Анамнез життєвого шляху показав, що у дитинстві мати її била настільки 
жорстоко, що сусіди віднімали її в неї. Вона показувала їй приготовлений шнурочок і 
погрожувала повісити, якщо дівчинка не буде називати вітчима татом. Іринка плакала, 
повзала, задихалась. І назвала вітчима татом, правда єдиний раз у житті.  

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які причини психологічних труднощів клієнтки? 
3.Сформулюйте консультативну задачу для психолога у даній ситуації. 
4.Як допомогти жінці? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 3.2 
 
До психолога-консультанта звернувся мужчина років 30-35. Років 10 тому до 

нього на вокзалі підійшов маленький циган і попросив грошей. Коли мужчина відповів, 
що грошей немає, циган сказав, що якщо він не має грошей, то й життя не буде мати. З 
того часу ці слова переслідують його тоді, коли з ним щось трапляється. Потрапив в 
автокатастрофу – це за те, що не дав циганчатові грошей; поламав ногу – це також 
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розплата за теж ж саме, і так кожного разу. А неприємності трапляються достатньо 
часто. Клієнт просить поради, як забути ці слова. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічну характеристику проблем клієнта. 
3.Як клієнтові забути слова маленького цигана? 
4.Запропонуйте декілька корекційних заходів для першої консультативної бесіди. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 3.3 
 
Після лекції про проблеми психології особистості вчителька хімії, яка недавно 

перейшла з підприємства на роботу в школу, прислала психологу записку такого 
змісту: „Порадьте, як позбутися почуття неадекватності, гострого відчуття 
незадоволення собою. Я відчуваю всюди свою невідповідність. Мені здається, що мій 
чоловік міг би вибрати собі жінки, кращу за мене; що не вмію як слід вбиратися; що 
виглядаю, як „мокра курка”; весь час хочу десь заховатись; за урок, який веду, більше 
двійки собі не поставлю і т.п. Розумом розумію, що я така, як і всі, однак відчуття 
неадекватності, незадоволення собою весь час мене переслідує. Я не можу цього 
подолати. Я не лише хочу позбутись таких відчуттів, але й зрозуміти, звідки вони 
взялись. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Які гіпотези стосовно інтерпретації проблем вчительки хімії можна 
сформулювати після ознайомлення з письмовим запитом? 

3.Яку додаткову інформацію бажано отримати до початку очного 
консультування? 

4.На яку сферу психіки слід звернути увагу насамперед при першій бесіді? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 3.4 
 

У службу знайомств звернувся Ігор (20 років). Він хотів познайомитись з доброю 
дівчиною. Мова йшла про це, однак за основним запитом можна було вгадати щось 
інше. Відчувалось, що хлопець був у кризовому стані і за рахунок зовнішніх змін 
намагався досягти внутрішньої рівноваги.  

Ігор – єдиний син у сім’ї. Незважаючи на добрі здібності, після школи далі ніде не 
поступав. Служив в армії. Повернувся на завод. Однак робота ентузіазму не викликала, 
хоча забезпечувала достатній заробіток. Вдома почував себе дискомфортно. Дратували 
скандали і п’янки батьків, їхня бездуховність і вузькість життєвих інтересів. Проте це 
був рідний дім і йти було нікуди. Надійних друзів серед чоловіків не було, з жінками 
також стосунки не зав’язувались. Його „симпатія” збиралась одружуватись з іншим. 
Складалось враження, що після служби в армії Ігор опинився у тупику. 

 
ПИТАННЯ: 
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічну характеристику стану хлопця. 
3.Зазначте декілька напрямків роботи з клієнтом. 
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4.Які б теми психологічного буття Ви б обговорювали під час бесіди з хлопцем? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 3.5 
 

Анатолій Ж. (31 рік), слюсар-монтажник, мав спробу справжнього суїциду. 
Упродовж 6 років проживав разом з Віолеттою Е. (33 роки), журналісткою телебачення. 
Стиль взаємостосунків у сім’ї характеризувався „взаємною незалежністю”. До тривалих 
відряджень Віолетти додається її схильність проводити відпустку і вихідні окремо від 
Анатолія. Сімейного бюджету фактично не існує. Коли треба придбати якусь річ, то або 
її купує той, кому вона більш потрібна, або купують разом, виділяючи на це якісь 
кошти. Головну роль у підтриманні такого стилю життя у сім’ї відіграє Віолетта.  

Джерелом „фобії сім’ї” Віолетти є її батьківська сім’я. Батько покинув її мати, 
коли дівчинці було 10 років. Мати тяжко пережила ухід батька і упродовж кількох 
років навіювала: „Який підлий твій батько!”  

У своєму журналістському амплуа Віолетта багато виступала і писала про 
положення жінки, про нерівність сімейних обов’язків і т.п. Характеризуючи свої 
стосунки з Анатолієм, вона перш за все відзначила „добрий емоційний зв’язок”, а 
також його розум, доброту, спокій, добру сексуальну адаптацію. 

Сімейна криза наступила за два місяці до спроби самогубства, коли після операції 
в Анатолія наступили розлади статевої функції. Анатолій тяжко переживав невдалі 
спроби сексуального зближення. Він важко сприйняв слова лікуючого уролога про те, 
що лікування займе багато часу. Останньою крапкою була зрада жінки під час 
відрядження. У стані сильного афекту Анатолій вистрелив у себе з мисливської 
рушниці. 

 
ПИТАННЯ: 

1. Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2. Дайте психологічний аналіз вчинків Анатолія та Віолетти, враховуючи 

їхній вік. 
3. Зробіть психологічний прогноз стосовно описаної ситуації. 
4. Як допомогти молодим людям? 
5. Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 3.6 
 

Коли в сім’ї народилась дитина, батькові було 20, а матері 19 років. „Самі ще діти, 
а тут уже нащадка зробили,” — іронізувала бабця. Її дратувало, що батьки не мали 
наміру виховувати дитину: вони вчились, мали друзів, хотіли насолоджуватись життям. 
Дитину „підкинули” бабці. Та спочатку тішилась, що ніхто не заважає їй виховувати 
онука, але потім їй це надоїло, бо бабусі було всього 43 роки. Скоро вона вийшла заміж 
і перестала доглядати за дитиною. Новий чоловік не хотів, щоб йому „недодавали” 
уваги. Потім бабця народила власного сина. А онука фактично усі покинули. Дитячий 
садок, школа-інтернат… З батьками він бачився рідко, вони ним мало цікавились. 
Хлопець це відчував. 

Коли дитина докучала своїми проханнями і батькам не вдавалось його позбутись, 
вони просто його били – щоб не заважав. Хлопчик затаїв злобу, скидав злість на 
молодших (жорстоко бив їх), став дратівливим і збудливим. Згодом він почав все 
робити наперекір батькам і вчителям, втікав зі школи, попав в дурну компанію, 
пограбував газетний кіоск, був арештований і покараний. Батьки засмучувались: такий 
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добрий хлопчик був, ні в кого в нашій родині не було нічого подібного. Ось до чого 
приводить вулиця … 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Дайте психологічне обгрунтування поведінки бабусі. 
3.Яку  тактику та стратегію слід вибрати психологові у роботі з батьками? 
4.Як можна допомогти хлопчику? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 
 

ВАРІАНТ 3.7 
 

Поява цієї симпатичної молодої людини у службі знайомств могла б стати подією 
для жінок, які у свої 30 років сподіваються на заміжжя. Приємна зовнішність, 
галантність, граціозність, легкість у спілкуванні, - все це з першої хвилини викликало 
симпатію. Однак чим довше тривала розмова, тим меншою залишалась надія, що 
комусь з клієнток пощастить. 

Хлопцеві 37 років, хоча виглядає на 10 років молодшим. Має вищу освіту, хоча це 
не завадило йому час від часу змінювати професію. Ким він тільки не був! Зараз 
працює кочегаром у котельні. Роботою задоволений. Влаштовує позмінна робота, 
вільний режим, можливість на роботі читати і займатись своїми справами.  

Має прекрасну ерудицію, широке коло інтересів. І це не дивно, бо його мати – 
дуже енергійна і освічена жінка, мистецтвознавець, кандидат наук. Про батька згадує 
неохоче. Пам’ятає його дуже погано – батьки розлучились, коли йому було 5 років. З 
того часу мати жила лише для нього. Відчувалось, що це йому імпонувало. 
Матеріально вони з мамою повністю забезпечені. Друзів і подруг в нього багато. 
Стосунки ж жінками складались по-різному. Ці стосунки нетривалі, а він не протестує. 
Поки що не знайшлась та, яка б відповідала його естетичному ідеалу, доброму статусу  
матеріальному положенню. 

Короткий час був жонатий. Однак молода дружина не прожила в їхньому домі і 3 
місяців. Повернулась до своїх батьків. Невдовзі розлучились. Неодноразово звертався 
до служби знайомств. На 100 відмов з його боку, 7 – з боку жінок. 

 
ПИТАННЯ:  

1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Чому не складається життя в молодого мужчини? 
3.Яку роль у цьому відіграє мати? 
4.Враховуючи вікові особливості чоловіка, зазначте, чим йому можна 

допомогти. 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 

 
 

ВАРІАНТ 3.8 
 

Ніна, 25 років, заміжня. Чоловік Олексій, 26 років. У шлюбі 5 років. З розповіді 
Ніни: 

„Він (Олексій) повернувся з роботи розлючений і, розмахуючи кулаками, 
розповів, що начальник при всіх висварив його, причому по-хамські. Чоловік сказав, 
що на цей раз він стримався, а за наступний раз не переконаний. Я сказала чоловікові, 
що я б поступила так: по-перше, нагадала б начальнику, що він як керівник має право 
критикувати, однак не має ніякого права принижувати людей; по-друге, я б спокійно 
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вийшла з кабінету. Я думала, що він мені дякую скаже за пораду, а він замість того 
накричав на мене і вибіг, хлопнувши дверима.” 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Поясніть причину такої поведінки чоловіка. 
3.Як наладити стосунки з чоловіком? 
4.Як наладити стосунки з начальником? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
 

 
ВАРІАНТ 3.9 

 
Людмила, 25 років, 7 років заміжня. Живе з чоловіком і свекрухою. Чоловік на 9 

років старший. Має дитину 4 років. Людмила звернулась зі скаргою на втому, тугу, 
часті головні болі, розсіяність, безсоння. Все це не було їй властиво раніше. 

Більш детальне вивчення проблеми показало, що Людмила має комунікаційні 
проблеми зі свекрухою. Проблема виникла з моменту заміжжя. Одружився син під час 
тривалого відрядження. Людмила за характером сором’язлива, не впевнена у собі. Зі 
слів чоловіка, іноді має приступи „дитячої впертості”, причини яких вона потім не 
може пояснити. Коли невістка переїхала жити до чоловіка, свекруха вирішила: „Хоча я 
й була проти цього шлюбу, але якщо так сталось, допоможу невістці всією душею”. 

Ця допомога і виявилась причиною комунікаційних проблем. „Я з дитинства не 
терпіла, коли хтось стоїть і дивиться, як я щось роблю. Свекруха ж від мене просто не 
відходила. У мене з рук усе падало, а вона тут же ж повчала: Ні-і-і, не та-а-ак, а ось так, 
подивись уважно. Я себе відчувала дурою.” На питання, чи намагалась Людмила 
пояснити свій стан свекрусі або чоловікові, вона відповіла, що навіть не намагалась, бо 
свекруха б смертельно образилась. Чоловікові намагалась пояснити, однак він її не 
зрозумів. 

Людмила зізналась, що іноді відчувала приступи люті, коли свекруха з 
характерною учительською інтонацією починала пояснювати, що вона знову зробила 
не так. Було бажання тарілкою запустити в голову. Після таких приступів відчувала 
страх і провину, боліла голова, мала безсоння. 

З появою дитини конфлікт поглибився. Людмила дуже боялась зробити щось не 
так дитині, а свекруха взяла догляд за нею у свої руки. Одного разу навіть дитина 
помилково назвала бабцю мамою. Людмила тоді проплакала цілу ніч. Посилились 
невротичні симптоми, зросла дратівливість, спалахи люті. 

 
ПИТАННЯ:  
1.Враховуючи вікові особливості, поясніть суть проблемної ситуації. 
2.Як можна змінити комунікативну ситуацію у сім’ї? 
3.З якими віковими особливостями діючих осіб пов’язана ця історія? 
4.Які головні соціально-психологічні завдання стоять перед діючими особами? 
5.Що про дану проблему написано у психологічній літературі? 
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7. КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 
Максимальна кількість балів: 100 балів 
 робота упродовж семестру – 50 балів 
 іспит – 50 балів 
 

Складові роботи упродовж семестру (максимально 50 балів): 
 тести – 24 бала  
 семінарські заняття – 8  балів   
 практичні роботи – 9 балів 
 самостійна робота – 9 балів 

 
1. Тести складаються на основі питань відповідних тем. Правильна відповідь за 

кожне тестове питання оцінюється 0,5 балами2.  
 Тести до І модуля складаються з 16 питань (максимальна кількість – 8 

балів): 
 Тести до ІІ модуля складаються з 16 питань (максимальна кількість – 8 

балів):  
 Тести до ІІІ модуля складаються з 16 питань (максимальна кількість – 8 

балів): 
Тести студенти виконують у зазначений тиждень звітності під час лекційних занять 

на платформіMOODLE.  
 

2. Семінарські заняття. За одне семінарське заняття студент може максимально 
отримати 1 бал (див. табл. 1). Якщо студент пропустив семінарське заняття з поважної 
причини (хвороба, дозвіл деканату), він має право його відпрацювати під час 
консультацій викладача. Довідку необхідно представити викладачеві не пізніше, як 
через тиждень після закриття лікарняного листка. В іншому випадку семінарське 
заняття вважається пропущеним без поважної причини, і його студент не відпрацьовує. 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 
Параметри Бали 

Повна відповідь 1 
Неповна відповідь, доповнення 0,5 
Неправильна відповідь   0 

 
3. Практичні роботи. Упродовж семестру студенти виконують три практичні 

роботи. Вони полягають в ознайомленні з психологічними методиками обстеження 
дітей (4 методики), підлітків (4 методики) і юнацтва (4 методики); їхньому проведенні, 
опрацюванні даних та інтерпретації результатів; написанні трьох психологічних 
характеристик (на дитину, підлітка і юнака/дівчину). Кожна методика і характеристика 
оцінюються окремо. Розподіл балів див. у табл. 2. 
 

 
Таблиця 2 

Розподіл балів за практичні роботи 
Параметри Бали за одну 

методику 
(характеристику)

                     
2 Може бути лише одна правильна відповідь. 
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Методика проведена за правилами, бланк заповнений за 
інструкцією, дані опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані 
правильно, методика оформлена акуратно 
Максимальна кількість за 12 методик – 6 балів 
 

0,5 

Два-три недоліки з нижче перелічених:  
 методика проведена з частковим порушенням правил, 
 бланк заповнений з порушенням інструкції,  
 помилки при опрацюванні даних,  
 помилки при інтерпретації результатів,  
 методика оформлена неакуратно 

0,25 

Чотири-п’ять недоліків з нижче перелічених:  
 методика проведена з порушенням правил, 
 бланк заповнений з порушенням інструкції,  
 помилки при опрацюванні даних,  
 помилки при інтерпретації результатів,  
 методика оформлена неакуратно. 

0 

Методика відсутня 0 
Характеристика відображає результати дослідження, дані 
узагальнені, є рекомендації, оформлена за правилами і акуратно. 
Максимальна кількість за три характеристики – 3 бала 
 

1 

Два-три недоліки з нижче перелічених:  
 психологічна характеристика неповно відображає 

результати дослідження,  
 дані не є узагальнені,  
 відсутні рекомендації,  
 характеристика оформлена з порушенням правил, 
 характеристика оформлена неакуратно. 

0,5 

Чотири-п’ять недоліків з нижче перелічених:  
 психологічна характеристика неповно відображає 

результати дослідження,  
 дані не є узагальнені,  
 відсутні рекомендації,  
 характеристика оформлена з порушенням правил, 
 характеристика оформлена неакуратно. 

0 

Психологічна характеристика відсутня 0 
 

4. Самостійна робота. Студенти виконують самостійну роботу, зазначену у 
розділі 6. ОСОБЛИВА УВАГА при оцінці робіт буде звертатись на питання 5 «Що про 
дану проблему написано у психологічній літературі?» (мається на увазі не навчальна, 
тобто підручники чи посібники, а наукова література). Максимальна оцінка за один 
варіант – 3 бала. Розподіл балів див. у табл.3. 

 
Таблиця 3 

Розподіл балів за самостійну роботу 
Параметри Бали 

Правильна відповідь на усі запитання.  Цитується наукова література 
з посиланнями. 

3 

Правильна відповідь на усі запитання.  Наукова література не 
цитується. 

2 

Є помилки при аналізі ситуації. 1 
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Неправильна відповідь.  0 
 
Складові іспиту (максимально 50 балів). На іспиті студенти складають 

підсумковий тест. Контрольні питання до іспиту додаються. Мінімальна кількість балів 
для допуску студентів до іспиту становить 26 балів. Якщо студент отримує 25 балів і 
менше, він іспит складає по талону № 2. 
 

 
8. ЗМІСТ МОДУЛЯ І 

 
Модулі складають у зазначений тиждень під час лекційних занять. У випадку 

відсутності студента з поважних причин, тести складаються у час, призначений 
викладачем. 

Форма проведення:  
 підсумки за семінарські заняття; 
 тестові завдання до тем 1 – 5. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Місце вікової психології в системі психологічної науки.  
2. Співвідношення між віковою психологією та іншими галузями психології. 
3. Об’єкт вікової психології та його специфіка. 
4. Предмет сучасної вікової психології. 
5. Поняття про вік людини; різновиди віку. 
6. Структура віку: центральні та часткові психологічні новоутворення, центральна та 
бічна лінії розвитку. 
7. Динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні 
зміни психіки. 
8. Поняття про когорту. 
9. Розділи вікової психології. 
10. Основні теоретичні проблеми вікової психології. 
11. Основні практичні завдання вікової психології. 
12. Практичне значення вікової психології. 
13. Історичні витоки вікової психологї. 
14. Ідеї вікової мінливості психіки в працях учених ХVІІ–ХVІІІ ст. 
15. Історія розвитку вікової психології у ХІХ ст. 
16. Оформлення та розвиток вікової психології у ХХ ст. 
17. Розвиток вікової психології в Україні. 
18. Поняття про педологію. 
19. Організаційні методи вікової психології.  
20. Труднощі у проведенні психологічних обстежень осіб різного віку та шляхи їхнього 
подолання. 
21. Особливості проведення спостереження, експерименту, опитування та тестування з 
особами різного віку. 
22. Ключові питання онтогенезу психіки людини. 
23. Основні умови психічного розвитку людини. 
24. Чинники психічного розвитку людини. 
25. Характер психічного розвитку людини. 
26. Природа людини як суб’єкта розвитку. 
27. Біологічні теорії онтогенезу психіки людини: рекапітуляції, дозрівання, етологічна. 
28. Теорії научіння: соціального научіння, соціально-когнітивна. 
29. Когнітивні теорії онтогенезу психіки людини: генетичної епістемології, 
інформаційна, культурно-історичного розвитку психіки. 
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30. Психоаналітичні теорії онтогенезу психіки людини: психосексуальна, 
психосоціальна. 
31. „Я” теорії онтогенезу психіки людини: гуманістична, смислових систем. 
32. Екологічна теорії онтогенезу психіки людини. 
33. Показники психічного розвитку.  
34. Основні тенденції онтогенезу психіки людини. 
35. Основні закономірності онтогенезу психіки людини. 
36. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи. 
37. Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини. 
38. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. 
39. Періодизації на основі зовнішніх змін: календарна, біогенетична, біологічна, 
дентиції, педагогічна. 
40. Періодизації на основі внутрішніх змін: когнітивних, психосексуальних, 
психосоціальних, психологічних новоутворень, провідного виду діяльності, соціальної 
ситуації розвитку. 
41. Сучасна періодизація психічного розвитку людини. 

 
 

9. ЗМІСТ МОДУЛЯ ІІ 
 
Форма проведення:  

 підсумки за семінарські заняття та практичну роботу №1; 
 перевірка самостійної роботи №1; 
 тестові завдання до тем 6 – 9. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1.  Етапи розвитку дитини у пренатальному стані. 
2.  Вплив зовнішнього середовища на пренатальний стан дитини. 
3.  Криза новонародженого.  
4.  Період пристосування дитини до нових умов життя.  
5.  Фізичні стани новонародженого. Поняття про поліфазний та парадоксальний сон. 
6.  Вроджені фізіологічні та перцептивні механізми психічного розвитку і програми 
моторного розвитку новонароджених. 
7.  Розвиток чуттєвого пізнання новонароджених.  
8.  Розвиток емоційної сфери новонароджених.  
9.  Довільна поведінка новонароджених: феномени навчання, звикання та 
саморегуляції. 
10. Встановлення стосунків між новонародженою дитиною та батьками. Явище 
бондінгу. 
11. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого. 
12. Розвиток чуттєвого пізнання немовлят. 
13. Розвиток моторики немовлят. 
14. Особливості пізнавальної сфери немовлят: пам’ять, уява, увага, мислення. 
15. Умови раннього мовленнєвого розвитку дитини; етапи, види, тенденції. 
16. Емоційний розвиток немовлят: етапи, вікові особливості. 
17. Ігри немовлят, їхні різновиди. 
18. Спілкування немовлят з дорослими. Виникнення прихильності. Стадії реакції 
дитини на розлучення з матір’ю (за Дж. Боулбі). 
19. Становлення Я-концепції немовлят. Формування фізичного Я-образу. 
20. Криза першого року життя: симптоми, шляхи подолання. 
21. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду. 
22. Моторні навички та уміння у ранньому дитинстві.  
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23. Особливості пізнавальної сфери у ранньому дитинстві: сприймання, пам’ять, уява, 
увага. 
24. Доопераціональна стадія розвитку мислення у ранньому дитинстві. Феномени 
Піаже. 
25. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Егоцентричне мовлення. Білінгвізм. 
26. Страхи та  тривоги у ранньому дитинстві; їхні причини та різновиди. 
27. Засвоєння соціальних норм і правил поведінки у ранньому дитинстві. Агресія. 
Асертивна і просоціальна поведінка. 
28. Гра у ранньому дитинстві: різновиди, способи, функції. 
29. Становлення Я-концепції у ранньому дитинстві. 
30. Криза третього року життя: симптоми, шляхи подолання. 
31. Центральне психологічне новоутворення раннього дитинства. 
32. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери у пізньому дитинстві. 
33. Особливості пам’яті, уяви та уваги у пізньому дитинстві.  
34. Конкретно-операціональне мислення у пізньому дитинстві.  
35. Особливості мовленнєвого розвитку у пізньому дитинстві.  
36. Страхи та тривоги у пізньому дитинстві. 
37. Взаємини з батьками і ровесниками у пізньому дитинстві.  
38. Дитяча дружба: стадії розвитку, функції. Модель Р. Селмана. 
39. Концепції морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом). 
40. Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві. 
41. Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання. 
42. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства. 

 
 

10. ЗМІСТ МОДУЛЯ ІІІ 
 
Форма проведення:  

 підсумки за семінарські заняття та практичні роботи №2 і №3; 
 перевірка самостійних робіт № 2, № 3; 
 тестові завдання до тем 10 – 14. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Загальні тенденції формування особистості підлітків. 
2. Становлення Я-концепції підлітків.  
3. Особливості самооцінки підлітків. Підлітковий егоцентризм. 
4. Криза підліткового періоду: симптоми, шляхи подолання. 
5. Підлітки у соціальному середовищі: стосунки з батьками і ровесниками.  
6. Особливості дружби та товаришування у підлітковому віці. Підліткові компанії. 
7. Підліткова культура та субкультури. 
8. Моральні принципи, цінності та переконання підлітків. Рівні морального розвитку 
(за Л. Кольбергом).  
9. Емоційно-вольова сфера підлітків. Причини депресивних станів.  
10. Пізнавальна сфера підлітків: сприймання, пам’ять, уява, увага. 
11. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків. 
12. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку. 
13. Формування особистої ідентичності в юності. Статуси ідентичності (за Дж. 
Марсіа). 
14. Становлення Я-концепції в юноцькому віці. 
15. Криза юнацького віку: симптоми, шляхи подолання. 
16. Етика самостійно вироблених моральних принципів в юності. Рівні морального 
розвитку (за Л. Кольбергом).  
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17. Соціальне середовище юнацтва. Спілкування з ровесниками та дорослими. 
18. Емоційно-вольова сфера в юності. Дружба та кохання. 
19. Пізнавальна сфера в юності: пам’ять, уява, увага, мислення.  
20. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку. 
21. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда. 
22. Основні соціальні завдання ранньої дорослості. 
23. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо).  
24. Вікові особливості інтелекту, мислення, пам’яті, уваги у ранній дорослості. 
25. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони.  
26. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості.  
27. Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості. 
28. Криза середини життя: симтоми, шляхи подолання. 
29. Когнітивний розвиток у середній дорослості: пам’ять, увага, мислення. 
Інтелектуальні зміни. 
30. Емоційна сфера у середній дорослості. 
31. Соціально-психологічні зміни в похилому віці.  
32. Теорії старіння. 
33. Когнітивний розвиток у похилому віці: сенсорно-перцептивна сфера, пам’ять, 
увага. Згасання інтелекту. 
34. Емоційно-вольові зміни у похилому віці.  
35. Стадії погодження з думкою про смерть. 
 
 

11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
(ІСПИТУ) 

 
1.  Місце вікової психології в системі психологічної науки.  
2.  Співвідношення між віковою психологією та іншими галузями психології. 
3.  Об’єкт вікової психології та його специфіка. 
4.  Предмет сучасної вікової психології. 
5.  Поняття про вік людини; різновиди віку. 
6.  Структура віку: центральні та часткові новоутворення, центральна та бічна лінії 
розвитку. 
7.  Динаміка віку. Соціальна ситуація розвитку. Революційні, еволюційні та ситуативні 
зміни психіки. 
8.  Поняття про когорту. 
9.  Розділи вікової психології. 
10. Основні теоретичні проблеми вікової психології. 
11. Основні практичні завдання вікової психології. 
12. Практичне значення вікової психології. 
13. Історичні витоки вікової психологї. 
14. Ідеї вікової мінливості психіки в працях учених ХVІІ – ХVІІІ ст. 
15. Історія розвитку вікової психології у ХІХ ст. 
16. Оформлення та розвиток вікової психології у ХХ ст. 
17. Розвиток вікової психології в Україні. 
18. Поняття про педологію. 
19. Організаційні методи вікової психології.  
20. Труднощі у проведенні психологічних обстежень осіб різного віку та шляхи їх 
подолання. 
21. Особливості проведення спостереження, експерименту, опитування та тестування з 
особами різного віку. 
22. Ключові питання онтогенезу психіки людини. 
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23. Основні умови психічного розвитку людини. 
24. Фактори психічного розвитку людини. 
25. Характер психічного розвитку людини. 
26. Природа людини як суб’єкта розвитку. 
27. Біологічні теорії онтогенезу психіки людини: рекапітуляції, дозрівання, етологічна. 
28. Теорії научіння: соціального научіння, соціально-когнітивна. 
29. Когнітивні теорії онтогенезу психіки людини: генетичної епістемології, 
інформаційна, культурно-історичного розвитку психіки. 
30. Психоаналітичні теорії онтогенезу психіки людини: психосексуальна, 
психосоціальна. 
31. „Я” теорії онтогенезу психіки людини: гуманістична, смислових систем. 
32. Екологічна теорії онтогенезу психіки людини. 
33. Показники психічного розвитку.  
34. Основні тенденції онтогенезу психіки людини. 
35. Основні закономірності онтогенезу психіки людини. 
36. Поняття про сенситивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи. 
37. Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини. 
38. Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини. 
39. Періодизації на основі зовнішніх змін: календарна, біогенетична, біологічна, 
дентиції, педагогічна. 
40. Періодизації на основі внутрішніх змін: когнітивних, психосексуальних, 
психосоціальних, психологічних новоутворень, провідного виду діяльності, соціальної 
ситуації розвитку. 
41. Сучасна періодизація психічного розвитку людини. 
42. Етапи розвитку дитини у пренатальному стані. 
43. Вплив зовнішнього середовища на пренатальний стан дитини. 
44. Криза новонародженого.  
45. Період пристосування дитини до нових умов життя.  
46. Фізичні стани новонародженого. Поняття про поліфазний та парадоксальний сон. 
47. Вроджені фізіологічні та перцептивні механізми психічного розвитку і програми 
моторного розвитку новонароджених. 
48. Розвиток чуттєвого пізнання новонароджених.  
49. Розвиток емоційної сфери новонароджених.  
50. Довільна поведінка новонароджених: феномени навчання, звикання та 
саморегуляції. 
51. Встановлення стосунків між новонародженою дитиною та батьками. Явище 
бондінгу. 
52. Центральне психологічне новоутворення періоду новонародженого. 
53. Розвиток чуттєвого пізнання немовлят. 
54. Розвиток моторики немовлят. 
55. Особливості пізнавальної сфери немовлят: пам’ять, уява, увага, мислення. 
56. Умови раннього мовленнєвого розвитку дитини; етапи, види, тенденції. 
57. Емоційний розвиток немовлят: етапи, вікові особливості. 
58. Ігри немовлят, їх різновиди. 
59. Спілкування немовлят з дорослими. Виникнення прихильності. Стадії реакції 
дитини на розлучення з матір’ю (за Дж. Боулбі). 
60. Становлення Я-концепції немовлят. Формування фізичного Я-образу. 
61. Криза першого року життя: симптоми, шляхи подолання. 
62. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду. 
63. Моторні навички та уміння у ранньому дитинстві.  
64. Особливості пізнавальної сфери у ранньому дитинстві: сприймання, пам’ять, уява, 
увага. 
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65. Доопераціональна стадія розвитку мислення у ранньому дитинстві. Феномени 
Піаже. 
66. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Егоцентричне мовлення. Білінгвізм. 
67. Страхи та  тривоги у ранньому дитинстві; їхні причини та різновиди. 
68. Засвоєння соціальних норм і правил поведінки у ранньому дитинстві. Агресія. 
Асертивна і просоціальна поведінка. 
69. Гра у ранньому дитинстві: різновиди, способи, функції. 
70. Становлення Я-концепції у ранньому дитинстві. 
71. Криза третього року життя: симптоми, шляхи подолання. 
72. Центральне психологічне новоутворення раннього дитинства. 
73. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери у пізньому дитинстві. 
74. Особливості пам’яті, уяви та уваги у пізньому дитинстві.  
75. Конкретно-операціональне мислення у пізньому дитинстві.  
76. Особливості мовленнєвого розвитку у пізньому дитинстві.  
77. Страхи та тривоги у пізньому дитинстві. 
78. Взаємини з батьками і ровесниками у пізньому дитинстві.  
79. Дитяча дружба: стадії розвитку, функції. Модель Р. Селмана. 
80. Концепції морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом). 
81. Розвиток Я-концепції у пізньому дитинстві. 
82. Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання. 
83. Центральні психологічні новоутворення пізнього дитинства. 
84. Загальні тенденції формування особистості підлітків. 
85. Становлення Я-концепції підлітків.  
86. Особливості самооцінки підлітків. Підлітковий егоцентризм. 
87. Криза підліткового періоду: симптоми, шляхи подолання. 
88. Підлітки у соціальному середовищі: стосунки з батьками і ровесниками.  
89. Особливості дружби та товаришування у підлітковому віці. Підліткові компанії. 
90. Підліткова культура та субкультури. 
91. Моральні принципи, цінності та переконання підлітків. Рівні морального розвитку 
(за Л. Кольбергом).  
92. Емоційно-вольова сфера підлітків. Причини депресивних станів.  
93. Пізнавальна сфера підлітків: сприймання, пам’ять, уява, увага. 
94. Стадія формальних операцій розвитку мислення підлітків. 
95. Центральне психологічне новоутворення підліткового віку. 
96. Формування особистої ідентичності в юності. Статуси ідентичності (за Дж. Марсіа). 
97. Становлення Я-концепції в юноцькому віці. 
98. Криза юнацького віку: симптоми, шляхи подолання. 
99. Етика самостійно вироблених моральних принципів в юності. Рівні морального 
розвитку (за Л. Кольбергом). 
100. Соціальне середовище юнацтва. Спілкування з ровесниками та дорослими. 
101. Емоційно-вольова сфера в юності. Дружба та кохання. 
102. Пізнавальна сфера в юності: пам’ять, уява, увага, мислення.  
103. Центральне психологічне новоутворення юнацького віку. 
104. Теорія трансформації психології дорослої людини Р. Гулда. 
105. Основні соціальні завдання ранньої дорослості. 
106. Стадії когнітивного розвитку у дорослості (за У. Шейо).  
107. Вікові особливості інтелекту, мислення, пам’яті, уваги у ранній дорослості. 
108. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Комплекс Іони.  
109. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості.  
110. Погляди Р. Пека на психосоціальний розвиток у середній дорослості. 
111. Криза середини життя: симтоми, шляхи подолання. 
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112. Когнітивний розвиток у середній дорослості: пам’ять, увага, мислення. 
Інтелектуальні зміни. 
113. Емоційна сфера у середній дорослості. 
114. Соціально-психологічні зміни в похилому віці.  
115. Теорії старіння. 
116. Когнітивний розвиток у похилому віці: сенсорно-перцептивна сфера, пам’ять, 
увага. Згасання інтелекту. 
117. Емоційно-вольові зміни у похилому віці.  
118. Стадії погодження з думкою про смерть. 
 
 

12. СИСТЕМА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
 

Відмінно  5 A 90 – 100 балів 

Дуже добре  

4 
B 81 – 89 балів 

Добре C 71 – 80 балів 

Задовільно  

3 
D 61 – 70 балів 

Достатньо E 51 – 60 балів 

Незадовільно  

2 
FX 25 – 50 балів 

Незадовільно без 
права перездачі 

F 0 – 24 балів 

 
 
  


