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Метою вивчення навчальної дисципліни «Вікова психологія та 
психологія розвитку» є: ознайомлення здобувачів освіти із узагальненими 
знаннями психологічної науки на сучасному етапі її розвитку (навчальна, 
розвиваюча, виховна).

Навчальна мета - вивчення основних методологічних та теоретичних 
засад, методів дослідження психологічних явищ, які властиві та 
характеризують людину на різних вікових етапах розвитку.

Розвиваюча мета -  формування самосвідомості та професійної 
свідомості, готовності до професійного навчання та саморозвитку, набуття 
майстерності за принципом «навчання протягом всього життя».

Виховна мета -  формування наукового світогляду.
Вивчення «Вікова психології та психології розвитку» сприятиме 

формуванню таких компетентностей за ОП:
Загальні компетентності:

ЗК2. Знання та критичне осмислення основних теорій, принципів, 
методів, понять у навчанні та професійній діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК/ФК):
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології (на початковому рівні) в навчальній та професійній діяльності.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та 
розвитку психічних явищ; критичне осмислення основних психологічних 
теорій, принципів, методів.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел для 
подальшого застосування в навчанні та в професійній діяльності.

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики, в тому числі 
при вирішенні непередбачуваних завдань і проблем у сфері професійної 
діяльності, зокрема, в силових структурах.

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті початкових професійних 
завдань.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 
методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 
допомоги (на початковому рівні).

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 
результатів психологічного дослідження та психодіагностичного обстеження, 
формулювати аргументовані висновки та психологічні заключення.



ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 
фахівців і нефахівців; формулювати розгорнутий аналіз та тези дослідження.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 
обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей співрозмовника.

ПР11. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності.

ПР13. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

ПР14. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога.

Пререквізити навчальної дисципліни -  дисципліна вивчається у першому 
семестрі другого курсу

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовуватися для вивчення «Вікової 

психології та психології розвитку»: історія психології, загальна психологія, 
психофізіологія та інші.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Предмет, завдання, наукові категорії вікової психології.
Місце вікової психології та психології розвитку в системі психологічних 
знань. Міжпредметні зв'язки вікової психології та психології розвитку з 
іншими науками.

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

Розділи вікової психології: дитяча психологія, підлітково-юнацька 
психологія, психологія дорослості, психологія людей похилого віку. 
Динаміка і закономірності психічного розвитку та формування особистості 
на різних етапах життєвого шляху. Рушійні сили та умови психічного 
розвитку. Характер психічного розвитку: неперервний та стрибкоподібний. 
Природа людини як суб’єкта розвитку. Характеристика сфер і процесів 
розвитку. Біологічні процеси розвитку. Вплив середовища на розвиток 
людини: научіння та соціалізація. Взаємодія процесів розвитку. Екологічна 
модель розвитку. Історична і культурна перспективи життєвого шляху. 
Основні теоретичні проблеми та практичні завдання вікової психології.

Основні поняття: об’єкт та предмет вікової психології, научіння, 
соціалізація, закономірності, рушійні сили.

Тема 2. Методи дослідження у  віковій психології.
Особливості психологічного обстеження осіб різного віку. 

Організаційні методи вікової психології (порівняльний метод, лонгітюдний 
метод, комплексний метод). Методи збору емпіричних даних: 
спостереження, експеримент, аналіз індивідуальних випадків, тести, 
методики самозвіту, проективні методики. Вікові обмеження у 
застосуванні експерименту. Специфіка опитування дітей, підлітків, 
юнацтва, дорослих та людей похилого віку. Особливості проведення 
спостереження за особами різного віку. Аналіз процесу та продуктів 
діяльності людей різного віку. Тестування у віковій психології. Проблема 
норми та відхилення у психічному розвитку. Труднощі у 
проведенні психологічних обстежень з особами різного віку та шляхи 
їхнього подолання. Проблема інтерпретації емпіричних даних.

Основні поняття: методи, емпіричні дослідження, лонгітюдний 
метод.

Тема 3. Закономірності та динаміка психічного розвитку в 
онтогенезі.

Розвиток і формування. Особливості психічного розвитку. Кількісні 
та якісні зміни людської психіки. Вироблення загальних психічних



властивостей особистості. Переходи від нижчих до вищих форм психічного 
життя. Закономірності психічного розвитку. Рушійні сили розвитку психіки. 
Природне та соціальне у психічному розвитку. Зовнішні та внутрішні умови 
розвитку. Навчання, виховання і розвиток психіки.

Основні поняття: становлення, формування, умови розвитку,
джерела психічного розвитку, рушійні сили розвитку психіки, закони 
психічного розвитку, навчання, виховання і розвиток психіки.

Тема 4. Історія становлення вікової психології.
Історичні витоки вікової психології. Роль античних мислителів у 

становленні генезисного підходу до психіки людини (Аристотель, 
Зенон, Діоген). Внесок мислителів Сходу в психологічні аспекти навчання і 
виховання в період Середньовіччя. 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. Радищев), німецьких 
(Тідеман) та українських (І. Гізель, Г. Кониський) вчених XVII -  XVIII ст.

Поява перших щоденників-спостережень. Основні передумови виділення 
вікової психології в самостійну область психологічної науки у XIX ст. Роль 
біогенетичного закону Е. Г еккеля, праць К. Ушинського „Людина як предмет 
виховання” та В. Прейєра „Душа дитини” у становленні вікової психології.

Стенлі Холл і його концепція педології. Завершення формування вікової 
психології у XX ст. Внесок В. Штерна, К. Гроса, К. Левіна, Е. Шпрангера, Ш. 
Бюлер, З. Фрейда, 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. Xолла, Дж. Болдуїна, А. Г езелла, 
А. Бандури, Е. Еріксона, Д. Левінсона, Р. Гулда у становлення вікової 
психології як науки.

Методологічні основи і сутність культурно-історичного та діяльнісного 
підходів. Два варіанти діяльнісного підходу: О.М. Леонтьєва і С.Л. 
Рубинштейна. Теорії діяльнісного розвитку: а) Д.Б. Ельконіна і В.В. 
Давидова; б) Л.В. Занкова; в) поетапного формування розумових дій П.Я. 
Гальперіна і Н.Ф. Тализіної. Розвиток вікової психології в Україні 
(I. Сікорський, М. Ланге, В. Зеньковський, С. Балей, Г. Костюк, С. 
Максименко).

Основні поняття: генеза, концепція, методологія.

Тема 5. Проблема періодизації психічного розвитку.
Проблема періодизації психічного розвитку. Теорія розвитку вищих 

психічних функцій Л.С. Виготського. Погляди на психічний розвиток Л І. 
Божович, В.В. Давидова, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, С.Д. 
Максименко. Поняття вікового новотвору як нового типу будови особистості. 
Поняття про періодизацію психічного розвитку. Періодизації за зовнішніми 
ознаками розвитку. Періодизації за однією ознакою розвитку. Періодизації на 
основі суттєвих ознак психічного розвитку. Порівняльні характеристики 
класифікації Бромлея, Векслера, Бунака, Гінзбурга. Розвиток інтелекту. 
Дослідження Ж. Піаже.



Основні поняття: розвиток, періодизація, діяльнісний підхід, 
періодизація

Тема 6. Особливості психічного розвитку в період раннього 
дитинства.

Новонародженість та розвиток немовляти. Криза новонародженості. 
Дитячий вік. Соціальна ситуація розвитку. Завдання розвитку. Провідний 
тип діяльності - емоційно-безпосереднє спілкування. Синдром дефіциту 
спілкування. М. І. Лісіна про функцію й форми спілкування в дитячому 
віці. Основні психологічні новотвори віку - ходьба, перше слово, 
предметні маніпуляції. Характеристика автономної мови дитини. Криза 
першого року.

Тема 7. Психічний та особистісний розвиток дитини дошкільного
віку.

Ранній вік. Криза трьох років Соціальна ситуація і завдання розвитку 
в ранньому віці. Провідний тип діяльності - гарматно-предметна. Розвиток 
спілкування. Виникнення сюжетній гри. Основні психологічні новотвори 
раннього віку. Феномен «Я сам». Криза трьох років.

Тема 8. Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства).
Дошкільний вік Соціальна ситуація розвитку. Завдання розвитку в 

дошкільному віці. Провідний тип діяльності - сюжетно-рольова гра. Види 
ігор. Теорії гри. Закономірності розвитку гри. Роль гри для психічного 
розвитку дитини. Образотворча діяльність і її значення для психічного 
розвитку дитини. Сприйняття казки. Елементарна праця. Розвиток 
спілкування. Навчання. Основні психологічні досягнення дитини 
дошкільного віку. Перше народження особистості. Виникнення особистої 
свідомості. Криза сімох років. Симптом втрати безпосередності. Проблема 
готовності дитини до шкільного навчання.

Тема 9. Психологія ранньої та пізньої юності.
Молодший шкільний вік Соціальна ситуація розвитку. Завдання 

розвитку в молодшому шкільному віці. Провідний тип діяльності - 
навчальна діяльність. Теорії научіння: асоціативно-рефлекторна й
діяльністна. Предмет навчальної діяльності. Структура навчальної 
діяльності. Динаміка навчальної діяльності. Діагностика сформованості 
навчальної діяльності. Основні психологічні новотвори молодшого 
школяра в системі розвиваючого навчання. Навчання і психічний розвиток. 
Взаємозв'язок навчальної діяльності з іншими видами діяльності (гра, 
праця спілкування).

Тема 10. Психологія ранньої та пізньої юності.
Підлітковий вік Підліткова криза. Класичні дослідження кризи 

підліткового віку. Нові тенденції у вивченні отроцтва (Л. С. Виготський, Д. 
Б. Ельконін, Л. І. Божович, А. М. Парафіян, Г. А. Цукерман, К. Леонгард,



А. Є. Лічко). Провідний тип діяльності. Основні психологічні новотвори 
віку - самосвідомість, самооцінка, самовизначення. Перехід до дорослості. 
Невирішені проблеми онтогенезу психіки дитини. Акцентуації характеру.

Тема 11. Психологія ранньої та середньої дорослості (40-60 років).
Юнацький вік Юнацький вік у періодизації цілісного життєвого циклу 

(Е. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд, К. Левін, Е. Еріксон, Л. І. Божович, Д. 
Б. Ельконін). Перехідний характер юнацького віку. Юнацький вік у різних 
культурах. Проблема провідної діяльності юнацького віку. Формування 
професійної спрямованості й попереднє професійне самовизначення як 
провідний новотвір юнацького віку

Тема 12. Вікові характеристики зрілої людини
Вікові характеристики зрілої людини Зрілість як вищий рівень 

розвитку індивіда. Структура розвитку психофізіологічних функцій 
дорослої людини. Самоактуалізація середини життя - дилема «вільного» і 
«необхідного». Криза середини життя. Генеративність як центральна 
проблема середини життя. Концепція С. Л. Рубінштейна про два способи 
існування. Індивідуальність як головне завоювання зрілості, свідомість 
відповідальності й прагнення до неї. Фізична зрілість, психологічна й 
особистісна зрілість. Характер взаємовпливу властивостей і якостей, 
фізичного й духовного в людини. Особистісні змісти. Особливості 
психологічного захисту в дозрілих літах.

Тема 13. Вікові психологічні характеристики літньої людини
Вікові психологічні характеристики літньої людини Предмет і 

завдання геронтології. Етап пізньої зрілості. Психосоціальні й фізіологічні 
особливості. Індивідуальні прояви старіння. Дивергентне й конвергентне 
старіння по Б. Г. Ананьєву. Особливості пізнавальних і емоційновольових 
процесів у літньої людини. Інтелект і старіння - дослідження творчих 
здатностей при старінні. Трудова діяльність і характеристика динамічних 
стереотипів. Особливості старіння в чоловіків і жінок. Типологія старіння. 
Загальновікова тенденція й індивідуальні розходження людей похилого 
віку. Психологічні особливості нормального й аномального старіння. 
Режим праці й відпочинку, працездатність і стомлення.



Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 
вмінь та інших компетентностей за певний період навчання. З навчальної 
дисципліни «Вікова психологія та психологія розвитку» передбачено:

- для денної форми навчання -  залік, екзамен.

Критерії оцінювання успішності навчання

Б
А

Л
И

ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Вікова психологія та психологія
розвитку» засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: 
стандартизовані тести; наскрізні проєкти, командні проекти; аналітичні звіти, 
реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
студентські презентації та виступи на наукових заходах; розрахункові 
роботи, екзамен.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8



Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90-100 А відмінно

зараховано
85-89 В добре75-84 С
70-74 Б задовільно60-69 Е

35-59 ГХ
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використанняяких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)

Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.1 до Робочої програми 
навчальної
дисципліни «Вікова психологія та 
психологія розвитку»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ

Освітній ступінь -  молодший бакалавр Спеціальність -  053 «Психологія»

на 2021/2022 навчальний рік

Форма навчання ДЕННА Обсяг 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 
Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Курс ІІ Г рупа -  МБ-ПС-021
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Аудиторна робота

Са
мо

ст
ій

на
 

та
 

ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а

В
сь

ог
о

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

сп
н
%
Е  £

1 2 3 4 5 6 7 8
3 семестр

1 Предмет, завдання та методи 
вікової психології та психології 
розвитку

16 4 2 2 12

2 Методи вікової психології 22 10 2 2 6 12
3 Закономірності та динаміка 

психічного розвитку в онтогенезі 18 6 4 2 12

4 Історія становлення вікової 
психології 16 4 2 2 12

5 Проблема періодизації психічного 
розвитку 18 6 4 2 12
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1 2 3 4 5 6 7 8
Разом за семестр 90 30 14 10 6 60

Форма підсумкового контролю залік
4 семестр

6 Особливості психічного розвитку 
в період раннього дитинства. 10 4 2 2 4

7 Психічний та особистісний 
розвиток дитини дошкільного 
віку.

10 5 2 1 2 6

8 Психологія молодшого школяра 
(зрілого дитинства). 10 5 2 1 2 6

9 Психічний та особистісний 
розвиток підлітків. 10 5 2 1 2 6

10 Психологія ранньої та пізньої 
юності. 10 7 4 1 2 6

11 Психологія ранньої та середньої 
дорослості (40-60 років). 10 6 2 2 2 6

12 Вікові характеристики зрілої 
людини 10 7 2 1 4 6

13 Вікові психологічні 
характеристики літньої людини 10 5 2 1 2 6

Разом за семестр 90 44 18 8 18 46

Форма підсумкового контролю екзамен
Разом за навчальний рік 180 74 32 18 16 106

Розглянуто на засіданні кафедри педагогіки та психології 25.08.2021 № 17.

Завідувачка кафедри 
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



Додаток 1.3 до Робочої програми 
навчальноїдисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ 

ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік

Форма навчання ДЕННА Обсяг 6 кредитів ЄКТС (180 годин). 
Факультет соціально-психологічної освіти та управління

Курс ІІ Г рупа -  МБ-ПС-021 

Основні нормативні акти:

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 
України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про 
відновлення дії окремих положень Конституції України» № 1401-VIII від 
02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532).

Етичний кодекс психолога. -  Режим доступу:
Мр://ші.2ОУ.иа/Ше5/1448287570%Р0%95%Р1%82%Р0%В8%Р1%87%Р0%В 
Р%Р0%В8%Р0%В9%20%Р0%ВА%Р0%ВЕ%Р0%В4%Р0%В5%Р0%ВА%Р 
1 %81 %20%Р0%ВГ%Р 1 % 81 %Р0%В8%Р 1 %85%Р0%ВЕ%Р0%ВВ%Р0%ВЕ 
%Р0%В3%Р0%В0. йосх . рйґ

Рекомендована література:

Основна: (Базова)

1. Вікова і педагогічна психологія. - 2-е вид., допов. Київ: Каравела, 
2009. 400 с.

2. Заброцький М. М. Вікова психологія. Київ, МАУП, 1998.-89 с.
3. Горіна О.Т. Оновлений зміст гуманітарної складової професійної 

підготовки студентів: Стаття. Вища освіта України. Додаток 4, том V (23). 
2010 р. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору». С.422-429.

4 Горіна О.Т. Деякі аспекти впливу гуманітарних наук на формування 
особистості студентської молоді. Міжнародні Челпанівські психолого- 
педагогічні читання. 2015. С.273-280.

5. Горіна О.Т. Соціалізація особистості студента через інтерактивні 
технології навчання. - ХУІІ Міжрегіональна науково-практична конференція: 
Збірник матеріалів. Павлоград, 2016. С.158-163.

http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf
http://nsj.gov.ua/files/1448287570%D0%95%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0.docx.pdf


6. Кузьменко В. У Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років: 
монографія. Київ: НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2005. 354 с.

7. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія: (курс лекцій): 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. М-во освіти і науки України, Ін-т соц. 
робота та упр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Київ: Центр навч. л-ри, 2005. 128 
с.

8. Павелків Р В. Дитяча психологія: навч. посіб. для самост. роботи 
студ. . Київ: Академвидав, 2011. 373 с.

9. Щотка О. П. Вікова психологія дорослої людини: навч. посіб. 
Ніжин, держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. Ніжин: РВВ НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. 
194 с.

Інформаційні ресурси:
\У\¥\¥.р5УСІ1Є.Щ -  Сайт історії вітчизняної психології
\¥\¥\¥.і0ППЄІ.Г11 -  життя та творчість великих людей.
\¥\¥\¥.рзуїіЬ.кіеу.иа -  сайт психологічної бібліотеки Київського Фонду 

сприяння розвитку психічної культури суспільства.
Наукова бібліотека Дніпровського національного університету ім. О. 

Г ончара, м. Дніпро, вул. Казакова, 8. Режим доступу: ІШр: //ІіЬгагу.бпи. 4р. иа/
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