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Лінк на освітній контент 

дисципліни  
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=6474 

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна обов’язкового компонента   

Загальний обсяг дисципліни:  
кредити ЄКТС / години  

 3 кредити / 90 год. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять  
Денна форма: лекції (22 год.), практичні (24 год.), лабораторні (20 год.), 

самостійна робота (24 год.)  
Заочна форма: лекції ( год.), практичні ( год.), самостійна робота ( год.)  

Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання. 

Відвідування занять. Обов’язкове. 

Що будемо вивчати?   Особливості та закономірності психічного та особистісного розвитку 

дитини від народження до вступу до школи. 
Чому це треба вивчати?   Курс передбачає засвоєння студентами знань про закономірності 

психічного та особистісного розвитку дитини від народження до вступу до 

школи, закономірності переходу від одного вікового етапу до іншого 
Яких результатів можна 

досягнути?   
Оволодіти знаннями про особливості та закономірності психічного і 

особистісного розвитку дитини; вміти здійснювати суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію і розвивальне міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного 

віку та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками; 

вміти аналізувати і оцінювати педагогічні ситуації, вікові та 

індивідуально-психологічні особливості дітей; сприяти розвитку цілісної 

особистості в дитинстві, здатної до самовираження і самоудосконалення, 

соціально адаптованої відповідно до віку. 
Як можна використати набуті 

знання та уміння?  
Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, 

креативного) мислення; здатність до самостійного пошуку, обробки та 

аналізу інформації з різних джерел; здатність ідентифікувати, 

формулювати та розв’язувати проблеми; здатність приймати обґрунтовані 

рішення; здатність до планування, складання прогнозів і передбачення 

наслідків своїх дій; здатність до співпраці і взаємодії в команді; здатність 

до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 



особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, 

свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага); здатність до 

розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей 

раннього і дошкільного віку; здатність до розвитку перцептивних, 

мнемічних процесів, різних форм мислення та свідомості у дітей раннього 

і дошкільного віку; здатність розвитку самосвідомості у дітей раннього і 

дошкільного віку (Я дитини і його місце в довкіллі); здатність до навчання 

дітей раннього і дошкільного віку суспільно визнаних морально-етичних 

норм і правил поведінки. 

Зміст дисципліни  Предмет, завдання і методи психології дитячої. 

Сутність і закономірності психічного розвитку дитини. 

Особливості психічного розвитку немовляти. 

Особливості психічного розвитку дітей раннього  віку. 

Психологічна характеристика діяльності у дошкільному віці. 

Розвиток пізнавальних процесів дошкільника. 

Розвиток особистості дошкільника. 

Психологічна готовність дитини до школи. 

Психологія особистості і діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. 

Обов’язкові завдання  Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має виконувати 

практичні і лабораторні заняття, модульний та підсумковий контролі, 

ІНДЗ.   

Міждисциплінарні зв’язки  Педагогіка загальна, педагогіка дітей раннього віку, вікова фізіологія з 

основами медичних знань. 
Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  

1. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: Навч. пос. / Т.  В. Дуткевич. – К.: 

Центр учбової літератури 2012. – С.1 – 347. 

2. Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб. / Р. В. Павелків, 

О.П.Цигипало.  – К.: Академвидав, 2008. – 432с. 

3. Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб. для самостійної роботи 

студента / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало.  – К.: Академвидав, 2011. – 

376 с. 
Поточний контроль  Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ 
Підсумковий контроль  екзамен  
 

      

   
Розробник Найдюк Ірина Сергіївна 


