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1. Анотація курсу 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Психологія розвитку в нормі та патології» складена 

відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

спеціальності 053 Психологія.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія розвитку в нормі та патології» дати майбутньому 

психологу сучасні знання про особливості психічного розвитку дітей в нормі та дітей з особливими освітніми 

потребами, про механізми перебігу психічних процесів в нормативному розвитку та пов'язаних з порушенням 

психіки, визначити корекційно-розвивальні підходи та методи діагностики. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

1. Ознайомити здобувачів з методами психологічного та психопатологічного дослідження та можливостями 

корекції психічних порушень розвитку; 

2. Надати знання про відмінності у закономірностях нормативного та аномального психічного розвитку, про 

структуру дефекту та її вплив на проблеми соціалізації дітей з порушеннями психічного розвитку на 

відміну від дітей з нормативним розвитком;  

3. Сформувати вміння проводити патопсихологічне дослідження з діагностичною метою. 

4. Використовувати індивідуальний підхід до дітей з психофізичними вадами розвитку.  

5. Дати знання про етіологію, патогенез порушення розумового розвитку, класифікації розумової відсталості,  

причини, які викликають порушення розумового розвитку набутого ґенезу та пов’язану з генетичними 

порушеннями, порушення розумового розвитку при захворюваннях соматичного походження, 
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інфекційних захворюваннях, травмах нервової системи, пов’язані з порушеннями обміну речовин в 

організмі та  з пухлинами головного мозку.  

2. Програмні компетентності та результати навчання  

 Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому 

числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних психологічних знань та професійної психологічної практики. 

Загальні компетентності:  

ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Фахові компетентності:  

ФК 6. Здатність до професійної діяльності у галузі прикладної психології та ефективного надання 

психологічних послуг. 

– Здатність оцінити структуру дефекту при порушеннях мовлення, інтелекту, потенційні можливості 

розвитку різних сторін особистості дітей і підлітків з порушеннями психофізичного розвитку. 

– Здатність оцінити клініко-фізіологічні особливості і закономірності фізичного і психічного розвитку дітей 

з порушеннями психофізичного розвитку. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН 8. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантності, професійних 

цінностей у науковій / практичній діяльності. 

ПРН 12. Володіти навичками надання професійної психологічної допомоги у різних життєвих ситуаціях.  
 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати навчання  
Методи викладання і 

навчання  

Форми 

оцінювання 

ПРН-8. Демонструвати прихильність до норм 

професійної етики, міжкультурної толерантності, 

професійних цінностей у науковій / практичній 

діяльності. 

ПРН-12. Володіти навичками надання професійної 

психологічної допомоги у різних життєвих ситуаціях.  

Лекція 

Дискусія 
Виконання творчого завдання: 

експертиза програм 

емпіричних досліджень 

 

Поточний контроль 

Підсумковий контроль 



3. Програма курсу на поточний навчальний рік 

 

 

4. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: лекційний матеріал, методичні розробки, тести, 

ситуаційні задачі, інформація з інтернету. 

5. Політика курсу. Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 100 % 

відвідування занять як лекційних, так і семінарських. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде 

оцінено як FX. Високо цінується академічна доброчесність. 
6. Схема курсу 

 
Тематичний план 

 
№ з/п Теми занять Форма роботи  Кількість 

годин 

 Модуль1. Психологія вікового розвитку дитини в нормі   

Тема 1 Основні закономірності психічного розвитку дитини. Стан психічного розвитку дітей 

молодшого віку (період немовляти,  діти до 3-х років)  

Практична частина: Визначення стану розвитку дітей молодшого віку 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

Тема 2 Розвиток психічних процесів дітей дошкільного віку з  

нормативним розвитком. Гра як ведуча дальність дитини у дошкільному віці. 

Формування психологічних передумов трудової діяльності. 

Практична частина: Дослідження поняття «Психологія вікового розвитку» 

Лекція 

 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

 

2 год 

Тема 3 Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Загальна характеристика  

навчальної діяльності та умови розвитку навчальної діяльності у дитячому віці. 

Практична частина: Рушійні сили психічного розвитку в нормі 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

 2 год 

 

2 год 

Тема 4 Розвиток відчуття та сприйняття дитини з нормативним розвитком. Психологічні 

основи сенсорного сприйняття. Сприйняття простору та часу. 

Практична частина: Дослідження сенсорних процесів. 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

5 / 150 10 / 16 10 / 14 100 



Тема 5 Розвиток уваги в дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Шляхи та 

засоби організації та підтримання уваги.  

Практична частина: Методи дослідження уваги. 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

  Модуль 2 Особливості психічного розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами 

  

Тема 6 Розвиток пам’яті та мислення у дитячому віці. Етапи розвитку мислення. Види 

мислення. Вікові психологічні новотвори у сфері мислення. 

Практична частина: Методики визначення стану мовленнєвої діяльності. 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

Тема 7 Становлення мовлення в дітей. Розвиток мовлення як засобу комунікації. Розвиток 

плануючої функції мовлення. 

Практична частина: Методи дослідження та розвитку мовленнєвої функції. 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

 

Тема 8  Інтелектуальний розвиток дітей підліткового та юнацького віку. 

Практична частина: Методи дослідження психічних процесів у віковій психології 

Лекція 

Практичне 

заняття 

2 год 

2 год 

Тема 9 Психологічні основи формування особистості дитини різних вікових груп та різних 

нозологічних форм. 

Практична частина: Діагностичні критерії дослідження психічних процесів при 

нормативному розвитку 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

Тема 10  Стан психічного розвитку дітей різних нозологічних груп молодшого віку з 

порушеннями у розвитку 

Практична частина: Особливості діагностики психічних процесів в дітей з ООП 

різних вікових категорій та різних нозологічних форм 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

 2 год 

 

2 год 

Тема 11 Особливості розвитку психологічних складових у дітей молодшого шкільного віку 

різних нозологічних груп з порушенням у розвитку 

Практична частина: Розвиток та удосконалення вікових психічних процесів. 

Особливості вищих психічних функцій в дітей з психофізичними порушеннями 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

Тема 12 Психічний розвиток дітей підліткового та юнацького віку з ООП різних вікових 

категорій. Особливості характеру в підлітків. Типологія акцентуацій в підлітків. 

Лекція 

 

2 год 

 

Тема 13 Психологічні особливості підліткового віку. Індивідуально-типологічні проблеми 

підліткового віку дітей з психофізичними порушеннями. 

Практична частина: Групова психотерапія підлітків з проблемою у розвитку 

Лекція 

 

Практичне 

заняття 

2 год 

 

2 год 

 

 



  

7. Система оцінювання та вимоги 

Політика щодо подолання академічної неуспішності: негативну оцінку можна підвищити, для цього 

здобувачеві надається одна спроба. Якщо здобувач не засвоїв тему, пропустивши з поважної причини заняття, він 

може одержати консультацію у викладача та скласти тему. Ідентичні роботи, представлені різними здобувачами не 

оцінюються (зараховується 0 балів за кожну роботу). Додаткові бали (максимально 10) аспірант може набрати за 

рахунок неформальної освіти в межах освітньої траєкторії курсу (проходження вебінару, курсу підвищення 

кваліфікації тощо з одержанням відповідного сертифіката та наданням покликання на веб-сторінку). Підсумкова 

оцінка за вивчення освітньої компоненти складає 100 балів (за аудиторну роботу – 40 балів, за самостійну – 20 

балів, екзамен – 40 балів). Максимальний бал за заняття здобувач одержує у разі вільного володіння матеріалом зі 

всіх питань плану заняття, спеціальною термінологією, активної участі в обговоренні питань та виконання завдань 

за планом заняття, при цьому висловлює аргументовано власну думку щодо досліджуваного явища, аналізує, 

співставляє та порівнює, використовує додаткові джерела інформації. 

  

Змістовий модуль 1. Психологія вікового розвитку дитини в нормі – 30 балів, з яких 25 – аудиторна робота (за 

кожне практичне заняття – 5 балів), 5 – самостійна. 

Змістовий модуль 2. Особливості психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами – 30 балів, з 

яких 25 – аудиторна робота (за кожне практичне заняття – 5 балів (з урахуванням коефіцієнту 0,7), 10 – самостійна. 

 

Критерії оцінювання здобувачів на практичних заняттях  

 
Кількість 

балів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

5 відмінно Відповідь або виконання завдання характеризується правильністю та повнотою без допомоги викладача. 

Здобувач вільно володіє термінологією з теми, логічно викладає матеріал, може самостійно навести 

приклади із власних спостережень, провести порівняльний аналіз явищ, що висвітлюються.   

Рівень відповіді або виконання завдання є творчим. 

4 добре Відповідь або виконання завдання характеризується повнотою з незначними огріхами, що виправляються 

студентом самостійно без надання допомоги з боку викладача. Здобувач володіє матеріалом з теми, 

використовує терміни, може дати їм визначення. Викладення матеріалу з теми є чітким, логічним з 

наведенням прикладів із власних спостережень, використанням знань із суміжних дисциплін. 

Порівняльний аналіз явищ, що висвітлюються, виконує за допомогою консультації викладача (за 

навідними питаннями). 

Рівень відповіді або виконання завдання є продуктивним. 



3 задовільно Відповідь або виконання завдання характеризується неповнотою і проводяться за допомогою консультації 

викладача. Здобувач неточно використовує терміни або зазнає труднощів під час характеристики 

визначень ключових понять теми. Під час проведення порівняльного аналізу досліджуваного явища 

спостерігається порушення логічності та точності. Необхідна консультативна допомога з боку 

викладача. Рівень відповіді або виконання завдання є репродуктивним. 

1-2 незадо- 

вільно 

Відповідь або виконання завдання характеризується неправильністю та фрагментарністю, відбуваються 

під керівництвом викладача. Теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою курсу, засвоєно 

частково, необхідні практичні уміння не сформовано.  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи здобувачів 

 
Кількість 

балів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів 

5 відмінно Завдання виконано вчасно, його зміст у повному обсязі розкриває тему дослідження, 

оформлення відповідає всім вимогам до даного виду роботи. Здобувач системно володіє 

матеріалом і може презентувати його перед аудиторією, у тому числі і за допомогою НІТ, має 

власну думку щодо викладеного матеріалу, здатен її аргументувати, робить висновки 

4 добре  Завдання виконано вчасно, його зміст у повному обсязі розкриває тему дослідження, 

оформлення відповідає всім вимогам до даного виду роботи. Здобувач володіє матеріалом і 

може презентувати його перед аудиторією. 

3 задовільно  Завдання виконано вчасно, його зміст поверхнево або фрагментарно розкриває тему 

дослідження, оформлення відповідає всім вимогам до даного виду роботи. Здобувач не 

проводить аналізу джерел, з яких було отримано інформацію, не здатен узагальнити та 

систематизувати матеріал, зазнає труднощів під час презентації проведеного дослідження 

перед аудиторією. 

1-2 

 

 

незадовільно  Завдання виконано невчасно і є дублюванням відомих джерел інформації. Оформлення не 

відповідає вимогам, що висуваються до даного виду робіт. Здобувач не орієнтується у змісті 

представленого матеріалу. Завдання не виконано або не дотримано кодексу доброчесності 

 

Критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

 
Кількість 

балів 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

38-40 відмінно Відповідь характеризується повнотою, глибокими, системними знаннями, вільним 

використанням термінології з наведенням прикладів та розкриттям теоретичних та 



методичних засад подолання недорозвинення мовлення у дітей. Під час викладення 

матеріалу здобувач використовує знання із суміжних дисциплін, зокрема з логопедії. Рівень 

відповіді – творчий. 

35-37 добре Відповідь характеризується повнотою, глибокими, системними знаннями, вільним 

використанням термінології з наведенням прикладів та розкриттям теоретичних та 

методичних засад подолання недорозвинення мовлення у дітей. Викладення матеріалу 

відбувається на продуктивному рівні. 

32-34 добре Відповідь характеризується повнотою засвоєння теоретичного матеріалу. Знання здобувача 

є достатніми для розкриття питання, він вільно користується термінологією, може розкрити 

методичні засади подолання недорозвинення мовлення у дітей, Допущені огріхи та 

помилки виправляє самостійно. Рівень відповіді – репродуктивний. 

29-31 

 

задовільно Відповідь характеризується повнотою засвоєння теоретичного матеріалу. Здобувач 

відтворює основний матеріал за поданою викладачем схемою, засвоєні знання не може 

самостійно пов’язати із практичною діяльністю. Рівень відповіді - репродуктивний 

20-28 задовільно Відповідь характеризується фрагментарністю, неповнотою засвоєння теоретичного 

матеріалу. Викладення матеріалу відбувається з численними огріхами та порушенням 

логіки, на репродуктивному рівні. 

0-19 незадовільно  Відповідь відсутня або не відображає зміст питань. 

 

 

9. Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 
Сума балів 

/Local grade 
Оцінка ЄКТС  Оцінка за національною шкалою/ National grade  

   
для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проєкту (роботи) 
для заліку 

90 – 100 А 
Excellent Відмінно  

Зараховано 

/Passed 

82-89 В Good Добре   

74-81 С    

64-73 D Satisfactory Задовільно  

60-63 Е    

35-59 FX Fail Незадовільно з можливістю повторного складання Не зараховано /Fail 

1-34 F 
 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

 



10. ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Здобувачі у навчанні керуються «Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ХДУ 

(наказ від 06.04.2021 №419-Д) http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/?id=c158569d-2e0d-493a-8b2c-545cee8d28a6; 
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