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Испитна питања из предмета: Развојна психологија 
1. Дефинисање и основни појмови развоја;  

2. Приступ целоживотног развоја: уравнотежено гледиште;   

3. Теорије развојне психологије 

4. Теорије из средине 20. века 

5. Психоаналитичко гледиште  

6. Бихејвиоризам и теорија социјалног учења  

7. Пијажеова когнитивно-развојна теорија  

8. Новији теоријски погледи  

9. Приступ обраде информација  

10. Етологија и еволуцијска развојна психологија 

11. Социокултурална теорија Виготског 

12. Теорија еколошких система 

13. Истраживање развоја – методе истраживања у Развојној психологији; 

14. Темељи развоја - генски темељи;  

15. Генски код 

16. Полне ћелије  

17. Вишеплодне трудноће  

18. Обрасци генског наслеђивања  

19. Поремећаји хромозома 

20. Репродуктивни избори;  

21. Пренатална дијагностика и фетална медицина 

22. Средински контексти развоја;  



23. Разумевање односа између наслеђа и околине 

24. Прекидање повезаности између генотипа и околине код психичких поремећаја и 

антисоцијалног понашања  

25. Пренатални развој, рођење и новорођенче (зачеће, раздобље зиготе, ембрија и 

фетуса;  

26. Пренатални утицаји околине; рођење; приступи рађању; медицинске интервенције 

при порођају;  

27. Превремено рођена деца и деца ниске порођајне тежине; порођајне компликације 

28. Способности новорођенчета (рефлекси; стања новорођенчета);  

29. Изненадна смрт одојчета;  

30. Процена понашања новорођенчета;  

31. Пприлагођавање новој породици – новорођенче 

32. Процењивање телесног стања новорођенчета: Апгар Скала 

33. Сензорни развој (вид, слух, мирис, укус и остала чула) 

34. Говорни развој одојчета у најранијем детињству 

35. Емоционални и социјални развој код одојчета  у најранијем детињству 

36. Појава емоција самосвесности  

37. Почеци саморегулације емоција 

38. Темперамент и развој 

39. Развој привржености  

40. Развој самопознавања у прве две године живота (Самосвест, Категоризација себе, 

Појава самоконтроле) 

41. Рано детињство телесни развој (Раст тела, Раст костију, Неуједначености у 

телесном расту) 

42. Рано детињство - телесни развој (Развој мозга, Доминантност руке) 

43. Утицаји на телесни раст и здравље (Наслеђе и хормони, Емоционална добробит, 

Исхрана, Заразне болести, Озледе у детињству) 

44. Хроничне болести у раном детињству и последице на развој 

45. Моторни развој у раном детињству  

46. Развој грубе моторикеу раном детињству 

47. Развој фине моторикеу раном детињству 



48. Индивидуалне разлике у моторним вештинамау раном детињству 

49. Рано детињство -  емоционални и  социјални развој (Саморазумевање, Темељи 

појма о себи, Појава самопоштовања) 

50. Односи са вршњацима 

51. Темељи моралности (Психоаналитичко схватање, Теорија социјалног учења) 

52. БИОЛОГИЈА И ОКОЛИНА: Темперамент и развој савести код мале деце 

53. Друга страна моралности: Развој агресије 

54. Родно типизирање 

55. Васпитање деце и емоционални и социјални развој 

56. Родитељски стилови васпитања 

57. Когнитивни  развој у раном детињству 

58. Говорни развој у раном детињству 

59. Средње детињство -  телесни развој 

60. Средње детињство -  моторни развој 

61. Средње детињство -  емоционални и  социјални развој 

62. Средње детињство -  когнитивни развој 

63. Адолесценција -  телесни развој (хормоналне промене, полно сазревање) 

64. Адолесценција - моторни развој 

65. Адолесценција -  емоционални и  социјални развој 

66. Слика тела у адолесценцији;  

67. Селф концепт и формирање идентитетау адолесценцији;  

68. Промене унутар социјалне мреже-вршњачке групе и вршњачка субкултура;  

69. Партнерски односи у адолесценцији;  

70. Однос са родитељима у адолесценцији. 

71. Поремећаји исхране у адолесценцији 

72. Трудноћа и родитељство у адолесценцији 

73. Употреба и злоупораба средстава зависности у адолесценцији 

74. Адолесценција -  когнитивни развој 

75. Рано одрасло доба -  телесни развој 

76. Рано одрасло доба -  моторни развој 



77. Рано одрасло доба -  емоционални и  социјални развој (блиски односи, Разноликост 

животних стилова одраслих особа) 

78. Рано одрасло доба Развој каријере 

79. Рано одрасло доба -  когнитивни развој 
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