
 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни  

Дитяча психологія та 

психологія дитячої творчості 

1. Основна інформація продисципліну 

Типдисципліни:нормативна Форма навчання: денна 

Освітній ступінь: молодший бакалавр 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 30 - лекції; 28 - семінарські; 60 - самостійна робота) 

Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача(викладачів) 

ПІБ: Прокоф'єва Людмила Олександрівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач 

Кафедра: кафедра загальної та практичної психології 

Робочій e-mail:  lap21099@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: середа, 15:00-16:00 

 

3. Опис та метадисципліни 
 

Дисципліна «Дитяча психологія та психологія дитячої творчості» призначена для 

поглиблення фахових компетентностей студентівспеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Основний акцент робиться на вивченні психологічних закономірностей, характеристик, 

етапів, умов і критеріїв успішного протікання процесів засвоєння дітьми знань, моральних 

норм та принципів, формування їх світогляду та переконань. Курс спрямований на 

формування у психологічної компетентності як складової професійної компетентності, що 

передбачає вивчення особливостей формування творчої особистості дітей дошкільного віку і 

практичних вмінь використовувати засвоєні знання у роботі вихователя, а також основних 

напрямків роботи вихователів і батьків, спрямованої на розвиток творчих здібностей 

дошкільників. 

Отже, вивчення дисципліни дозволить Вам поглибити свої знання в галузі дитячої 

психології та психології дитячої творчості. 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення дисципліни «Психологія» або «Вступ до спеціальності з 

основами наукових досліджень». 

 

4. Результатинавчання 

Студенти, що опанують навчальну дисципліну «Дитяча психологія та психологія дитячої 

творчості» 

зрозуміють: 

- поняття, основні закономірності, умови психічного розвитку дитини; 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 



- методи дитячої психології; 

- психологічну періодизацію вікового розвитку особистості на основі параметрів 

психологічного віку (соціальна ситуація розвитку; особистісні новоутворення; ведуча 

діяльність); 

- особливості розвитку спілкування і діяльності дитини; 

- особливості розвитку особистості, пізнавальних та емоційно-вольових процесів дитини; 

- складові психологічної готовності дитини до навчання у школі; 

- сучасні погляди на вікові і психологічні закономірності психічного розвитку дошкільників 

та їх врахування у педагогічній практиці;  

- сучасних підходів до вивчення творчого інтелекту, творчого процесу та творчої 

особистості;  

- біосоціальні передумови формування творчої особистості у дитячому віці;  

- особливості розвитку творчих здібностей індивідума на різних етапах онтогенезу, зокрема 

в сензитивному періоді  

- дитячому віці;  

- особливості розвитку творчих здібностей дитини у різних видах продуктивної діяльності; 

 

В процесі вивчення курсу студенти можуть оволодіти такими уміннями й навичками: 

- витлумачити поняття, основні закономірності, умови психічного розвитку дитини; 

- характеризувати психологічні особливості дитини відповідно до кожного вікового періоду; 

- диференціювати та узагальнювати суттєві ознаки розвитку спілкування та різних видів 

діяльності дитини дошкільного віку; 

- визначати і аналізувати сформованість та недоліки розвитку психіки й особистості дитини 

на різних етапах її онтогенезу; 

- аналізувати психолого-педагогічні умови розвитку психіки й особистості дитини. 

- адекватно поєднувати навчально-виховні та розвивальні впливи на дітей в умовах 

дошкільного закладу для їх всебічного розвитку;  

- діагностувати актуальний рівень творчих здібностей дитини й прогнозувати подальший 

розвиток творчої особистості дошкільника;  

- планувати, організовувати й здійснювати різні види роботи вихователя з активізації 

творчих здібностей дитини;  

- використовувати техніки арт-терапії з метою активізації психічного розвитку дитини 

дошкільного віку у цілому. 



5. Структурадисципліни 
Тема № 1. Предмет та завдання дитячої психології 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Дитяча психологія як галузь психології. 

2. Предмет дитячої психології.  

3. Мета та завдання дитячої психології. 

4. Методи дитячої психології.  

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Дитяча психологія як галузь 

психології.Предмет дитячої 

психології.  

2. Взаємозв'язок дитячої психології з 

іншими науками. 

3. Мета та завдання дитячої психології. 

4. Методи дитячої психології.  

 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: Дитяча психологія як 

наука 

Тематика есе: Предмет дитячої психології. 

Презентації за темами: Зв'язок дитячої 

психології з іншими галузями психологічного 

знання. 

Розробка схем та таблиць: Методи дитячої 

психології. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
 

https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi


Тема № 2. Проблеми психічного розвитку особистості 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальне поняття про психічний розвиток.  

2. Рушійні сили, чинники й умови психічного 

розвитку.  

3. Основні теорії психічного розвитку.  

4. Підходи до періодизації вікового розвитку.  

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Загальне поняття про психічний розвиток.  

2. Рушійні сили, чинники й умови психічного 

розвитку.  

3. Основні теорії психічного розвитку.  

4. Культурноісторична концепція психічного 

розвитку Л.С.Виготського. 

5. Підходи до періодизації вікового розвитку.  

6. Періодизація вікового розвитку Д.Б. 

Ельконіна. 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Загальне поняття про психічний 

розвиток.  

2. Основні теорії психічного розвитку 

Тематика есе: 

Презентації за темами: 

1. Рушійні сили, чинники й умови 

психічного розвитку. 

2. Культурноісторична концепція 

психічного розвитку Л.С.Виготського. 

3. Періодизація вікового розвитку Д.Б. 

Ельконіна. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Підходи до періодизації вікового 

розвитку. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
 

 

Тема № 3. Психологія немовлячого періоду 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://westudents.com.ua/knigi/497-
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi


Лекція (2 год.): 

1. Новонародженість як критичний період.  

2. Психологія немовляти. Соціальна ситуація 

розвитку у немовлячому віці. 

3. Роль спілкування з дорослими у психічному 

розвитку немовляти. 

4. Когнітивний розвиток.  

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Новонародженість як критичний 

період.  

2. Розвиток емоційної сфери.  

3. Психологія немовляти. Соціальна 

ситуація розвитку у немовлячому віці. 

4. Роль спілкування з дорослими у 

психічному розвитку немовляти. 

5. Мовленнєвий розвиток немовляти.  

6. Когнітивний розвиток.  

 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Новонародженість як критичний 

період.  

2. Мовленнєвий розвиток немовляти.  

3. Когнітивний розвиток в немовлячому 

віці. 

Тематика есе: 

1. Розвиток емоційної сфери в немовлячому 

віці.  

2. Соціальна ситуація розвитку у 

немовлячому віці. 

Презентації за темами: 

1. Психологія немовляти  

2. Роль спілкування з дорослими у 

психічному розвитку немовляти. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
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Тема № 4. Психологія раннього віку. 

Перелік питань, що виноситься на 
Обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Ранній вік. Особливості соціальної 

ситуації розвитку.  

2. Особливості розвитку мовлення.  

3. Розвиток пізнавальних процесів.  

4. Новоутворення пізнавальної сфери у 

період раннього дитинства. Криза трьох 

років. 

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Семінарське заняття (2 год.) 
1. Ранній вік. Особливості соціальної 

ситуації розвитку. 

2. Предметно-маніпулятивна діяльність.  

3. Особливості розвитку мовлення.  

4. Розвиток пізнавальних процесів.  

5. Новоутворення пізнавальної сфери у 

період раннього дитинства.  

6. Криза трьох років.  

 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Особливості соціальної ситуації 

розвитку в ранньому віці.  

2. Новоутворення пізнавальної сфери у 

період раннього дитинства. 

Тематика есе: 

1. Особливості розвитку мовлення в період 

раннього дитинства. 

Презентації за темами: 

1. Предметно-маніпулятивна діяльність в 

ранньому віці.  

2. Розвиток пізнавальних процесів в 

період раннього дитинства. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Криза трьох років. 
 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
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Тема № 5. Гра як провідна діяльність дошкільника 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Особливості соціальної ситуації розвитку 

дошкільника.  

2. Загальна характеристика ігрової 

діяльності дошкільника.  

3. Сюжетно-рольова гра як провідна 

діяльність дошкільника. 

4. Продуктивні види діяльності дошкільника.  

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Особливості соціальної ситуації 

розвитку дошкільника.  

2. Загальна характеристика ігрової 

діяльності дошкільника.  

3. Сюжетно-рольова гра як провідна 

діяльність дошкільника, її компоненти та 

функції.  

4. Продуктивні види діяльності 

дошкільника.  

 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Особливості соціальної ситуації розвитку 

дошкільника. 

2. Іграшка як засіб психічного розвитку 

дитини. 

Тематика есе: 

Продуктивні види діяльності дошкільника.  

Презентації за темами: 

1. Загальна характеристика ігрової 

діяльності дошкільника.  

2. Сюжетно-рольова гра як провідна 

діяльність дошкільника, її компоненти та 

функції. 

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
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Тема № 6. Розвиток пізнавальних процесів та особистості дошкільника 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Особливості розвитку мовлення у 

дошкільному віці.  

2. Розвиток пізнавальної сфери.  

3. Мислення, увага, пам’ять, уява як 

основні показники розумового розвитку 

дошкільників.  

4. Емоційно-вольова сфера у 

дошкільному віці.  

5. Формування особистості дошкільника.  

 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  
https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  
https://pidru4niki.com/14170120/psihologiy

a/zagalni_pitannya_dityachoyi_psihologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Особливості розвитку мовлення у 

дошкільному віці.  

2. Розвиток пізнавальної сфери.  

3. Мислення, увага, пам’ять, уява як 

основні показники розумового розвитку 

дошкільників.  

4. Емоційно-вольова сфера у 

дошкільному віці.  

5. Формування особистості дошкільника. 

6. Криза семи років. 

 

Хрестоматия по возрастнойпсихологии: 

учебноепособие для студентов: Сост. Л.М. 

Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. Издание 2-

е, дополненное. Москва: 

Институтпрактическойпсихологии, 1996. 304 с. 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Коломинский Я.Л., Панько Е.В. 

Детскаяпсихология. Минск, 1986. 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  

Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. 

Київ : Академвидав, 2015. 400 с.  

Кузьменко В. Гра. Дошкільне виховання 1996. № 

1. С. 24-25. 45. 

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 
 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Розвиток пізнавальної сфери. Мислення, 

увага, пам’ять, уява як основні показники 

розумового розвитку дошкільників.  

2. Формування особистості дошкільника 

Тематика есе: 

Презентації за темами: 

1. Особливості розвитку мовлення у 

дошкільному віці.  

2. Емоційно-вольова сфера у дошкільному 

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ 

: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.  

https://westudents.com.ua/knigi/497- 

dityacha-psihologya-dutkevich-tv.html 

Люблінська Г.О. Дитяча психологія: навчальний 

посібник. Київ : Вища школа, 1974 . 355 с.  

https://pidru4niki.com/14170120/psihol

ogiya/zagalni_pitannya_dityachoyi_psih

ologiyi.  
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віці. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Криза семи років. 

 



Тема № 7. Психологія творчості як галузь психологічної науки 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Психологія творчості як галузь 

психологічного знання.  

2. Міжпредметні та внутрішньопредметні 

взаємозв'язки психології творчості.  

3. Історія розвитку психології творчості від 

античності до початку ХХ ст. 

4. Історія розвитку психології творчості у ХХ 

ст.  

5. Сучасні теорії творчості  

6. Психологічні методи дослідження 

особливостей формування творчої 

особистості. 

 
 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 

 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Психологія творчості як галузь 

психологічного знання.  

2. Предмет і завдання психології 

творчості.  

3. Міжпредметні та внутрішньопредметні 

взаємозв'язки психології творчості.  

4. Історія розвитку психології творчості 

від античності до початку ХХ ст. 

5. Історія розвитку психології творчості у 

ХХ ст.  

6. Сучасні теорії творчості  

7. Психологічні методи дослідження 

особливостей формування творчої 

особистості. 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Історія розвитку психології творчості від 

античності до початку ХХ ст. 

2. Історія розвитку психології творчості у 

ХХ ст.  

Тематика есе: 

1. Сучасні теорії творчості 

Презентації за темами: 

1. Психологічні методи дослідження 

особливостей формування творчої 

особистості. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Міжпредметні та внутрішньопредметні 

взаємозв'язки психології творчості.   

 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 
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Тема № 8. Творче мислення як психологічна проблема. Творчий процес та його 

структура 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 

1. Інтелект як основа розвитку 
творчих здібностей.  

2. Основні підходи до вивчення структури 

інтелекту в зарубіжній і вітчизняній 

психології.  

3. Характеристика творчого мислення.  

4. Творча діяльність як психічний процес.  

5. Види творчих здібностей.  

6. Поняття про творчий процес.  

7. Етапи творчої праці. Стадії творчої 

діяльності. Структура творчого процесу.  

 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 
 

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Інтелект як основа розвитку творчих 

здібностей.  

2. Основні підходи до вивчення 

структури інтелекту в зарубіжній і 

вітчизняній психології.  

3. Характеристика творчого мислення. 

Ознаки і прояви творчого мислення. 

4. Творча діяльність як психічний процес. 

Структура творчої діяльності. 

5. Види творчих здібностей.  

6. Поняття про творчий процес. 

Особливості творчого процесу на рівні 

підсвідомості й свідомості.  

7. Етапи творчої праці. Стадії творчої 

діяльності. Структура творчого процесу.  

8. Абстрактний задум та його втілення як 

основні складові творчого процесу. 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Абстрактний задум та його втілення як 

основні складові творчого процесу. 

Тематика есе: 

1. Ознаки і прояви творчого мислення  

2. Характеристика творчого мислення.  

3. Особливості творчого процесу на рівні 

підсвідомості й свідомості. 

Презентації за темами: 

1. Інтелект як основа розвитку творчих 

здібностей.  

2. Творча діяльність як психічний процес. 

Структура творчої діяльності. 

3. Структура творчого процесу. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Основні підходи до вивчення структури 

інтелекту в зарубіжній і вітчизняній 

психології. 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 
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2.  Види творчих здібностей  

3. Етапи творчої праці  

4. Стадії творчої діяльності 

 



Тема № 9. Становлення творчої особистості як психологічний процес. Психологічні й 

соціальні передумови формування творчої особистості 
Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Поняття про творчу особистість.  

2. Творчі здібності у структурі особистості. 

3. Мотивація творчої діяльності.  

4. Проблема становлення творчої особистості 

у філогенезі.  

5. Спадкові передумови становлення творчої 

особистості.  

6. Психологічні детермінанти становлення 

творчої особистості.  

7. Мотивація творчої особистості 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Поняття про творчу особистість. Ознаки 

творчої особистості.  

2. Творчі здібності у структурі особистості. 

Структура та основні види творчих 

здібностей особистості.  

3. Мотивація творчої діяльності. Типологія 

творчих особистостей і стилі творчої 

діяльності.  

4. Проблема становлення творчої особистості 

у філогенезі.  

5. Спадкові передумови становлення творчої 

особистості. Біоритми творчої діяльності.  

6. Психологічні детермінанти становлення 

творчої особистості.  

7. Бар’єри формування творчої особистості.  

8. Мотивація творчої особистості 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Мотивація творчої діяльності. Типологія 

творчих особистостей і стилі творчої 

діяльності.  

2. Проблема становлення творчої 

особистості у філогенезі.  

3. Спадкові передумови становлення 

творчої особистості. Біоритми творчої 

діяльності. 

Тематика есе: 

1. Ознаки творчої особистості.  

2. Поняття про творчу особистість.  

3. Психологічні детермінанти становлення 

творчої особистості.  

Презентації за темами: 

1. Творчі здібності у структурі особистості  

2. Бар’єри формування творчої особистості.  

3. Мотивація творчої особистості 

Розробка схем та таблиць: 

1. Структура та основні види творчих 

здібностей особистості 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 
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Тема № 10. Психологічні особливості розвитку творчої особистості дитини 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Дошкільне дитинство як сензитивний 

період для розвитку творчих здібностей 

особистості.  

2. Пізнавальні передумови становлення 

творчості в дошкільному віці. 

3. Розвиток творчих здібностей у 

дошкільному віці.  

4. Стратегії навчання обдарованих 

дошкільників. 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Дошкільне дитинство як сензитивний 

період для розвитку творчих здібностей 

особистості.  

2. Пізнавальні передумови становлення 

творчості в дошкільному віці. 

3. Взаємозв’язок уяви і розвитку творчих 

здібностей дошкільників. 

4. Розвиток творчих здібностей у 

дошкільному віці.  

5. Соціальна регуляція і рефлексія творчих 

здібностей дошкільників. 

6. Стратегії навчання обдарованих 

дошкільників. 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Дошкільне дитинство як сензитивний 

період для розвитку творчих здібностей 

особистості.  

2. Взаємозв’язок уяви і розвитку творчих 

здібностей дошкільників. 

Тематика есе: 

1. Пізнавальні передумови становлення 

творчості в дошкільному віці. 

Презентації за темами: 

1. Розвиток творчих здібностей у 

дошкільному віці.  

2. Соціальна регуляція і рефлексія творчих 

здібностей дошкільників. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Стратегії навчання обдарованих 

дошкільників. 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

 

 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1


Тема № 11. Розвиток творчих здібностей дитини у художній діяльності 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Психологія художньої діяльності дитини 

дошкільного віку.  

2. Фактори розвитку творчих здібностей 

дитини у художній діяльності. 

3. Використання кольору, форми і простору 

як прояв творчості у дитячих малюках.  

4. Основні види й техніки традиційної та 

нетрадиційної образотворчої діяльності 

дітей у ДНЗ. 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Психологія художньої діяльності дитини 

дошкільного віку.  

2. Фактори розвитку творчих здібностей 

дитини у художній діяльності. 

3. Ранні прояви творчості дитини 

дошкільного віку у малюванні. 

4. Використання кольору, форми і простору 

як прояв творчості у дитячих малюках.  

5. Психологічні особливості прояву творчих 

здібностей дітей старшого дошкільного 

віку в малюнках.  

6. Основні види й техніки традиційної та 

нетрадиційної образотворчої діяльності 

дітей у ДНЗ. 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Психологія художньої діяльності дитини 

дошкільного віку.  

2. Ранні прояви творчості дитини 

дошкільного віку у малюванні. 

Тематика есе: 

1. Фактори розвитку творчих здібностей 

дитини у художній діяльності 

Презентації за темами: 

1. Використання кольору, форми і простору 

як прояв творчості у дитячих малюках.  

2. Психологічні особливості прояву 

творчих здібностей дітей старшого 

дошкільного віку в малюнках. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Основні види й техніки традиційної та 

нетрадиційної образотворчої діяльності 

дітей у ДНЗ. 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volody

myr/Psykholohiia_tvorchosti/ 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/


Тема № 12. Розвиток творчих здібностей дитини у музичній діяльності 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Психологія музичної діяльності дитини 

дошкільного віку. Взаємозв’язок дитячої 

музичної культури з традиційною 

культурою.  

2. Передумови музичного слуху дитини у 

пренатальному періоді, віці 

новонародженості й ранньому віці.  

3. Слухання музики дитиною як творчий 

процес.  

4. Ранні прояви музичного виконавства у дітей 

дошкільного віку.  

5. Спів дитини дошкільного віку як творчий 

процес.  

6. Розвиток музичних здібностей дитини 

дошкільного віку у діяльності вихователя 

ДНЗ. 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Психологія музичної діяльності дитини 

дошкільного віку. Взаємозв’язок дитячої 

музичної культури з традиційною 

культурою.  

2. Передумови музичного слуху дитини у 

пренатальному періоді, віці 

новонародженості й ранньому віці.  

3. Слухання музики дитиною як творчий 

процес.  

4. Ранні прояви музичного виконавства у 

дітей дошкільного віку.  

5. Спів дитини дошкільного віку як творчий 

процес.  

6. Розвиток музичних здібностей дитини 

дошкільного віку у діяльності вихователя 

ДНЗ. 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

Савенков А. И. Одаренныедети и творческие люди: 

особенностипсихическогоразвития. Школьный 

психолог. 2004. № 30 (318).  

Трофімченко І. Музикотерапія просто неба. 

Заняття. Дошкільне виховання. 2017. № 8.  

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Взаємозв’язок дитячої музичної культури 

з традиційною культурою. 

2. Ранні прояви музичного виконавства у 

дітей дошкільного віку.  

Тематика есе: 

1. Передумови музичного слуху дитини у 

пренатальному періоді, віці 

новонародженості й ранньому віці.  

2. Слухання музики дитиною як творчий 

процес.  

Презентації за темами: 

1. Психологія музичної діяльності дитини 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volody

myr/Psykholohiia_tvorchosti/ 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/
https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/


дошкільного віку.  

2. Спів дитини дошкільного віку як творчий 

процес. 

3.  Розвиток музичних здібностей дитини 

дошкільного віку у діяльності вихователя 

ДНЗ. 

 



Тема № 13. Розвиток творчих здібностей дитини у словесній діяльності 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Психологічні особливості розвитку 

мовлення у дошкільному віці. 

2. Засвоєння рідної мови дитиною як творчий 

процес.  

3. Види і механізми дитячого словотворення.  

4. Психологія мовленнєвої соціалізації 

дитини.  

 

 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

Савенков А. И. Одаренныедети и творческие люди: 

особенностипсихическогоразвития. Школьный 

психолог. 2004. № 30 (318).  
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Психологічні особливості розвитку 

мовлення у дошкільному віці. 

2. Засвоєння рідної мови дитиною як 

творчий процес.  

3. Дитяче словотворення та неологізми як 

продукти стихійної творчої вербальної 

активності дітей.  

4. Види і механізми дитячого 

словотворення.  

5. Психологія мовленнєвої соціалізації 

дитини.  

6. Літературна творчість дітей дошкільного 

віку 

 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

Савенков А. И. Одаренныедети и творческие люди: 

особенностипсихическогоразвития. Школьный 

психолог. 2004. № 30 (318).  

Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. 

Київ : МАУП, 2007. – 160 c.  

http://maup.com.ua/ua/navchannya-u-

maup/library/pidruchniki/psihologiya/psihologiya_tvor

chosti.html 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Тематика рефератів: 
1. Психологічні особливості розвитку 

мовлення у дошкільному віці. 

2. Літературна творчість дітей дошкільного 

віку 

Тематика есе: 

1. Засвоєння рідної мови дитиною як 

творчий процес.  

Презентації за темами: 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volody
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1. Дитяче словотворення та неологізми як 

продукти стихійної творчої вербальної 

активності дітей. 

2. Психологія мовленнєвої соціалізації 

дитини.  

Розробка схем та таблиць: 

1. Види і механізми дитячого 

словотворення 

 

myr/Psykholohiia_tvorchosti/ 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Psykholohiia_tvorchosti/


Тема № 14. Проблеми активізації творчих здібностей дошкільника. Активізація 

психічного розвитку дошкільника засобами арттерапії 

Перелік питань, що виноситься на 

обговорення 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2год.): 
1. Поняття про формування творчих 

здібностей дитини в умовах ДНЗ. 

2. Основні техніки розвитку творчих 

здібностей дитини у ДНЗ.  

3. Особливості розвитку творчих здібностей 

дошкільника засобами театралізації.  

4. Поняття про арттерапію. Особливості 

використання арттерапії з дітьми 

дошкільного віку.  

5. Види арттерапії. Нестандартні техніки 

арттерапії. Структура арттерапевтичного 

заняття.  

6. Організація спільного арттерапевтичного 

заняття для дітей дошкільного віку та їх 

батьків. 

Біла І.М. Психологія дитячої творчості. Київ : 

Фенікс, 2014. 200 с. 

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.   

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 
 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Поняття про формування творчих 

здібностей дитини в умовах ДНЗ. 

2. Основні техніки розвитку творчих 

здібностей дитини у ДНЗ.  

3. Методи розвитку творчого спілкування та 

творчих особистісних якостей особистості 

за В.В.Рибалкою.  

4. Особливості розвитку творчих здібностей 

дошкільника засобами театралізації.  

5. Складання програми розвитку творчих 

здібностей дитини.  

6. Робота вихователя з розвитку творчих 

здібностей дитини дошкільного віку. 

Діяльність батьків з розвитку творчих 

здібностей дошкільника. 

7. Поняття про арттерапію. Особливості 

використання арттерапії з дітьми 

дошкільного віку.  

8. Можливості арттерапії для психічного 

розвитку дитини дошкільного віку.  

9. Види арттерапії. Нестандартні техніки 

арттерапії. Структура арттерапевтичного 

заняття.  

Організація спільного арттерапевтичного 

заняття для дітей дошкільного віку та їх 

батьків. 

Герасимчук О. Бізіборд, або як зайняти дитину. 

Палітра педагога. 2017. № 5. 

Біла І.М. Феномен дитячої творчості. Дошкільне 

виховання. – 2011. № 1. С. 7-11.   

Кульчицька О. І. Творчі здібності та особливості їх 

прояву в дитячому віці. Обдарована дитина. 2000. 

№ 1. С. 10- 14. 

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Поддъяков Н.Н. Новыйподход к 

развитиютворчества у дошкольников . 

Вопросыпсихологии. 1990. № 1. С. 16-20.  

Рибалка В. Р. Психологія розвитку творчої 

особистості: навч. посіб. Київ: І3МН, 1996. 236 с.  

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volodymyr/Ps

ykholohiia_tvorchosti/ 

Савенков А.И. Психологиядетскойодаренности. 

Москва: Генезис, 2010. 440 с.  

http://childpsy.ru/lib/books/id/21955.php 

Савенков А. И. Одаренныедети и творческие люди: 

особенностипсихическогоразвития. Школьный 

психолог. 2004. № 30 (318).  

 

Завдання для самостійної роботи: 
Тематика рефератів: 

1. Методи розвитку творчого спілкування 

та творчих особистісних якостей 

особистості за В.В.Рибалкою.  

2. Складання програми розвитку творчих 

здібностей дитини.  

Тематика есе: 

1. Діяльність батьків з розвитку творчих 

здібностей дошкільника. 

2. Можливості арттерапії для психічного 

розвитку дитини дошкільного віку. 

Ермолаева М. В. 

Практическаяпсихологиядетскоготворчества : учеб. 

пособие. Москва : Изд. Московскогопсихолого-

социальногоинститута; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 2005. 304 с.  

Николаева Е.И. Психологиядетскоготворчества. 

СПб.: Речь, 2006. 220 с. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=48084&p=1 

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. 

посібник. Київ: Либідь, 2001. 288 с. 

https://chtyvo.org.ua/authors/Romenets_Volody

myr/Psykholohiia_tvorchosti/ 
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Презентації за темами: 

1. Особливості розвитку творчих 

здібностей дошкільника засобами 

театралізації.  

2. Робота вихователя з розвитку творчих 

здібностей дитини дошкільного віку.  

3. Особливості використання арттерапії з 

дітьми дошкільного віку. 

4. Нестандартні техніки арттерапії.  

5. Організація спільного арттерапевтичного 

заняття для дітей дошкільного віку та їх 

батьків. 

Розробка схем та таблиць: 

1. Основні техніки розвитку творчих 

здібностей дитини у ДНЗ. 

2. Структура арттерапевтичного заняття. 

3. Види арттерапії.  

 

Савенков А.И. Психологиядетскойодаренности. 

Москва: Генезис, 2010. 440 с.  

http://childpsy.ru/lib/books/id/21955.php 

 

6. Політикакурсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів.Студенти,якінавчаютьсязаіндивідуальнимграфіком,маютьвповномуобсязівиконати 

додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на 

модульнійконтрольнійроботієобов’язковою.Увипадкувідсутностістудентанапроміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольноїроботи. 
 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжнийконтроль 

Форма проміжного контролю 

Модульна контрольна робота проводиться у формі двохтеоретичних питань різних рівнів 

складності та практичного завдання. 

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Формування особистості дошкільника. Криза семи років. 

2. Основні підходи до вивчення структури інтелекту в зарубіжній і вітчизняній 

психології. 

3. Наведіть приклади бар’єрів формування творчої особистості та засоби їх 

подолання. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

http://childpsy.ru/lib/books/id/21955.php


Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 

90-100 відмінно  

зараховано 70-89 добре 

51-69 Задовільно 

1-50 незадовільно не зараховано 
Схема розподілу балів 

 
Максимал

ьна 

кількість 

балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, 

який переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом.0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи, який 

переводиться у 100- 
бальну шкалу з 
ваговим 
коефіцієнтом.0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль)- 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

екзамені, який 

переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом.0,5 

Мінімальн

ий пороговий 

рівень 

20 балів (поточний контроль) 
5 балів (проміжний 
контроль) 

25 балів (підсумковий 

контроль) 
 

Підсумковаоцінкавиставляєтьсязарезультатамипоточного, проміжногота підсумкового 

контролю.Підчас поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповіднодо 

«ПоложенняпропорядокоцінюваннярівнянавчальнихдосягненьстудентіввумовахЄКТСвІДГУ

». 
 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 
думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

 
 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, 

висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтуваннятааргументації,некористуєтьсянеобхідноюлітературою,допускаєістотні 
неточності та помилки. 

 
2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому 

обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 
практичних завдань. 

 

1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та 

курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 
помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 
висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
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Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Складання таблиць та схем 5 

Реферат 5 

Есе 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання складання таблиць та схемє вміння студента схематично визначати 

психологічні явища (види, типи, форми, класифікації). Оцінювання 

реферату/есездійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження,виконанняпоставленихавторомзавдань,здатністьздійснюватиузагальненняна 

основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань наджерела. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
Перше теоретичне питання Від 1 до 5 балів 10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи, який 

переводиться у 100- 
бальну шкалу з ваговим 
коефіцієнтом.0,1 

Друге теоретичне питання Від 1 до 5 балів 

Третє практичне завдання Від 1 до 5 балів 

 


