
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «Психологія розвитку особистості» 

 

Викладач –  Шрагіна Л.І. 

 

№ Назва тем для самостійного дослідження 
Кількість 

годин 

1 Стратегії вивчення розвитку. Загальні методи, 

використовувані в психології розвитку. Стратегії й 

методи дослідження дитячого розвитку.  

Спостереження і його роль. Види спостереження: 

батьківські щоденники, принципи об'єктивного 

спостереження. Значення крос-культурних досліджень. 

Основні форми констатуючого експерименту: подовжні 

й поперечні зрізи, "психологія життєвого шляху".  

Етика наукового дослідження  

4 

2 Теорії розвитку: біологічний підхід. Еволюційна 

теорія Ч. Дарвіна і біогенетичний закон Е. Геккеля і Ф. 

Мюллера. Теорія рекапитуляції С.Холла. Теорія 

дозрівання А. Гезелла. Етологічна теорії моделі 

поведінки (Конрад Лоренц, Джон Боулбі). 

5 

3 Соціогенетичний підхід. Теорії навчання. 

Біхевіоризм (Дж Уотсон). Теорія оперантного 

обумовлення (Б. Скіннер). 

Теорія соціального навчання А. Бандури 

5 

4 Розвиток особистості в контексті 

психоаналітичного підходу. Основні концепції та 

принципи транзактного аналізу за Е. Берном. Его–стани: 

модель, функціональний аналіз, ідентифікація. 

Психоаналіз дитинства в дослідженнях А. Фрейд, М. 

Клейн, Д. Вінникотта. 

5 

5 Ж. Піаже – людина й вчений. Клінічний метод. 

Факти і їхнє пояснення в ранніх роботах Ж. Піаже. 

Відкриття егоцентризму дитячого мислення. Інтелект та 

інші психічні функції (пам'ять, уява, сприйняття, мова).  

Закон переходу від загальної егоцентричності до 

інтелектуальної децентрації. Рушійні сили психічного 

розвитку дитини. Дія і його структура. Поняття 

рівноваги. Біологічні й логічні моделі опису механізмів 

психічного розвитку. Проблема навчання й розвитку. 

5 



Критика концепції Ж. Піаже в сучасній психології. 

Розвиток дитячого інтелекту в контексті інформаційної 

теорії обробки інформації. 

6 Розвиток ідей Л.С. Виготського в роботах С. Д. 

Максименко, М.В. Папуча, О.М. Леонтьева, О.В. 

Запорожця, Д.Б. Ельконина, П.Я. Гальперіна й ін. 

Проблема специфіки онтогенезу психіки людини. 

Залежність психічного розвитку від змісту й структури 

діяльності суб'єкта. Поняття "провідна діяльність". 

Проблема періодизації психічного розвитку. Закон 

періодичності дитячого розвитку. Загальна 

характеристика психологічних віків. 

5 

7 Криза новонародженості. Дитячий вік. Соціальна 

ситуація розвитку. Задачі розвитку в дитячому віці. 

Провідний тип діяльності - емоційно-безпосереднє 

спілкування. Синдром дефіциту спілкування. 

 М.И. Лісіна про функцію й форми спілкування в 

дитячому віці. Основні психологічні новотвори віку - 

ходьба, перше слово, предметні маніпуляції. 

Характеристика автономної мови дитини. 

5 

8 Задачі розвитку в ранньому віці. Провідний тип 

діяльності – орудійно-предметний. Розвиток 

спілкування. Виникнення сюжетно-відображувальної 

гри. Основні психологічні новоутворення раннього віку. 

Феномен "Я сам". 

5 

9  Задачі 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. 

5 

10 Задачі розвитку в молодшому шкільному віці. 

Провідний тип діяльності - навчальна діяльність. Теорії 

научіння: асоціативно-рефлекторна й діяльністна. 

Предмет навчальної діяльності. Структура навчальної 

5 



діяльності. Динаміка навчальної діяльності. Діагностика 

сформованості навчальної діяльності. 

11 Підлітковий вік у світі різних концепцій. Підліткова 

криза. Класичні дослідження криз підліткового віку. 

Отроцтво. Вплив історичного часу. Класичні 

дослідження кризи підліткового віку. Нові тенденції у 

вивченні отроцтва  

5 

12 Перехідний характер юнацького віку. Юнацький вік 

у різних культурах. Проблема провідної діяльності 

юнацького віку. Формування професійної спрямованості й 

попереднє професійне самовизначення як провідне 

новоутворення юнацького віку. Статуси ідентичності (Д. 

Марсіа). Умови здійснення вибору в професійній та 

ідеологічній сфері й сфері міжособистісних відносин. 

Порушення формування ідентичності.  

5 

13 Проблема відповідності рівня професійної освіти й 

особистісної зрілості молодої людини рівню технологій і 

соціального життя суспільства. Гетерохроність 

психічного й соціального дозрівання. Активне 

формування системи цінностей. Прийняття себе й 

відповідальності за свій вибір. Пошуки власного стилю 

життя.  

5 

14 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 людині.  

5 

15 Індивідуальні прояви старіння. Дивергентне й 

конвергентне старіння по Б.Г. Ананьєву. Особливості 

пізнавальних і емоційно-вольових процесів у літньої 

людини. Інтелект і старіння - дослідження творчих 

здатностей при старінні. Трудова діяльність і 

характеристика динамічних стереотипів. Особливості 

протікання клімаксу в чоловіків і жінок. Типологія 

старіння. Загальновікова тенденція й індивідуальні 

розходження людей похилого віку.  

5 
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