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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Спецпрактикум з дитячої 

патопсихології» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «бакалавра» спеціальності «Психологія». 

Предметом дисципліни є вивчення практичних основ дитячої 

патопсихології, різновидів порушень нормального психічного розвитку 

дитини. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для опанування дисципліни 

«Спецпрактикум з дитячої патопсихології» студент повинен мати знання з 

курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Клінічна психологія», 

«Соціальна психологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика». Отримані 

знання можуть стати основою при вивченні багатьох дисциплін, а саме: 

«Кризова психологія», «Основи психосоматики» та інших і зумовлять 

формування професійної компетенції. 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних 

модулів: 

1. Методологічні основи вивчення дитячої психології та 

патопсихології. 

2. Види порушень психічного розвитку дитини, їх діагностика та 

корекція. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни. 

1.1 Метою вивчення дисципліни є придбання студентами 

психологічних знань щодо основних видів порушень психічного розвитку 

дитини, методів диференційованої діагностики відхилень психічного та 

особистісного розвитку дітей.  

1.2 Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

вивчення дисципліни, є: 
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 вивчення теоретико-методологічних основ щодо особливостей 

психічного розвитку дитини в нормі та патології; 

 вивчити причини, види психічного дизонтогенезу; 

 ознаймитися з методами психологічної діагностики розладів психіки 

з урахуванням вікових особливостей дитини; 

 знати основні методи психологічної корекції та профілактики 

виникнення різних проявів відхилень від нормального психічного розвитку у 

дитини. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 предмет та завдання дитячої патопсихології. Принципи побудови 

патопсихологічного обстеження дітей; 

 порушення психічних процесів у дітей та методи їх дослідження; 

 основні неекспериментальні та експериментальні методи дослідження 

психічних явищ у дітей різних вікових груп;  

 визначення поняття розумової відсталості. Причини порушення 

інтелектуального розвитку дитини; психологічну характеристику дітей з 

розумовою відсталістю; 

 типологію затримки психічного розвитку та методи психологічної 

діагностики та корекції порушень сприйняття, уваги, пам’яті, мислення при 

ЗПР; 

 особливості прояву органічних синдромів та розладів; 

 психологічні особливості розвитку дитини при неврозах та 

психопатіях; 

 особливості психічного розвитку дитини при дитячому 

церебральному паралічі; 

 поняття «ранній дитячий аутизм»: причини виникнення, види РДА, 

методи психологічної діагностики та корекції; 
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 особливості порушення взаємовідносин дитини та дорослого як 

першопричина соціальної дезадаптації. Типології соціально дезадаптованої 

поведінки; 

 особливості прояву акцентуацій характеру та психопатій у підлітків. 

 сучасні методи психологічної корекції та консультування.  

 

уміти: 

 використовувати отримані знання для підбору психологічного 

інструментарію для діагностики психічних розладів у дітей; 

 виявляти закономірності психічного розвитку аномальної дитини; 

 виявляти особливості розвитку пізнавальної діяльності дітей з різними 

порушеннями; вивчати закономірності розвитку особистості дитини з 

обмеженими можливостями; 

 складати та правильно вести протокол дослідження; 

 якісно проводити інтерпретацію отриманих даних та роботи висновки 

щодо психологічних особливостей розвитку дитини; 

 володіти засобами корекційної допомоги дітям при порушеннях 

психічного розвитку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _90__ годин / _3,0__ 

кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Методологічні основи вивчення дитячої психології та 

патопсихології. 

Тема 1. Предмет та завдання дитячої патопсихології. Принципи 

побудови патопсихологічного обстеження 

1. Предмет та завдання дитячої патопсихології. 

2. Місце дитячої патопсихології в системі наук. 
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3. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей. 

4. Роль даних про порушення в розвитку дитини для оптимізації 

навчально-виховного процесу 

 

Тема 2. Взаємозв’язок відхилень в психічному та особистісному 

розвитку. Дизонтогенетичний підхід до дослідження порушень психіки у 

дитячому віці  

1. Детермінанти відхилень в особистісному розвитку. 

2. Структура первинного та вторинного дефектів. 

3. Поняття психічного дизонтогенезу. Патопсихологічні параметри 

психічного дизонтогенезу.  

4. Класифікація психічного дизонтогенезу. 

 

Тема 3. Порушення психічних процесів у дітей та методи їх 

дослідження. 

1. Особливості дослідження психічних процесів та станів у дітей. 

2. Патопсихологічне дослідження дітей дошкільного віку. 

3. Дослідження психічних процесів у дітей шкільного віку. 

4. Нейропсихологічне дослідження дітей. 

5. Методи дослідження структурних компонентів особистості. 

 

Змістовий модуль 2 Види порушень психічного розвитку дитини, їх 

діагностика та корекція. 

 

Тема 4. Розумова відсталість. Причини порушення 

інтелектуального розвитку дитини. Психологічна характеристики дітей з 

розумовою відсталістю  

1. Визначення поняття. Причини порушення інтелектуального розвитку 

дитини. 



7 

 

2. Соціально-педагогічні умови життя розумово відсталих дітей на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

3. Психологічна характеристика розумово відсталих дітей. 

 

Тема 5. Затримка психічного розвитку: етіологія та патогенез. 

1. Причини виникнення затримки психічного розвитку. 

2. Класифікація ЗПР, клінико-психологічні характеристики ЗПР. 

3. Методи психологічної діагностики порушень психічних пізнавальних 

процесів при різних видах ЗПР. 

4. Основні напрямки психологічної допомоги дітям із затримкою 

психічного розвитку. 

 

Тема 6. Дитячий церебральний параліч. Психічний розвиток при 

дитячому церебральному паралічі. 

1. Визначення, етіологія, основні форми ДЦП. 

2. Психічний розвиток при ДЦП. 

3. Олігофренія у дітей с ДЦП. 

4. Нейро-онтогенетичний підхід до діагностики та корекції рухових та 

мовних порушень у дітей з церебральним паралічем.  

 

Тема 7. Органічні симптоми та розлади 

1. Причини виникнення раннього дитячого аутизму. 

2. Основні ознаки РДА. 

3. Клініко-психологічна характристика дітей з РДА. 

4. Методи психологічної корекції емоційних розладів дітей з РДА. 

5. Епілепсія: причини, порушення психічних пізнавальних процесів 

дітей з епілепсією. 

6. Клінічна картина особистісних особливостей дитини з епілепсією. 

7. Методи патопсихологічної діагностики та корекції порушень при 

епілепсії. 
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Тема 8. Неврози та психопатії. 

1. Залежність дисгармонійногоо розвитку від порушень емоційної 

регуляції. 

2. Особливості протікання депресивних розладів в дитячому віці, методи 

діагностики та корекції. 

3. Психологічні особливості психопатій. 

4. Психологічні особливості та внутрішньоособистіний конфлікт при 

неврозах. 

 

Тема 9. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці 

1. Акцентуації характеру та психопатії у підлітків. 

2. Підліткові невротичні реакції. 

3. Початкові поведінкові прояви психічних захворювань. 

4. Допомога при кризових станах. Телефон довіри 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бизюк А. П. Компениум методов нейропсихологического 

исследования. Методическое пособие / А. П. Бизюк. – СПб. : Речь, 2005. – 

400 с. 

2. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике; [2-е изд., 

перераб. и доп.] / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – СПб. : Питер, 2004. – 520 с. 

3. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / 

Л. Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, 2005. – 351 с. 

4. Демьянов Ю. Г. Диагностика психических нарушений : практикум / 

Ю. Г. Демьянов. – М. : Сфера, 2004. – 160 с. 

5. Детская патопсихология : Хрестоматия / Сост. Н. Л. Белопольская. – 

[2-е изд., испр.]. – М. : Когито-центр, 2001. – 351 с. 

6. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков; [2-е 

изд.] / А. Е. Личко. – Л. : Медицина, 1983. – 256 с. 
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7. Максимова Н. Ю. Основы детской патопсихологии : учебное 

пособие / Н. Ю. Максимова, Е. Л. Милютина, В. М. Пискун. – К. : НПЦ 

Перспектива, 1999. – 432 с. 

8. Мамайчук И. И. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития. Научно-практическое руководство / И. И. Мамайчук, 

М. Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. – 352 с. 

Додаткова 

1. Беттельхейм Б. Пустая крепость. Детский аутизм и рождение «Я» / 

Б. Беттельхейм. – М. : Академический проект, 2004. – 784 с. 

2. Диагностика психики детей с задержкой психического развития: 

Методические указания для студентов педагогических институтов и учителей 

1-4 классов общеобразовательной школы / Сост. Н. А. Головань. – 

Кировоград : КГПИ, 1990. – 30 с. 

3. Леонгард К. Акцентуированные личности / К. Леонгард. – К. : Вища 

школа, 1989. – 375 с. 

4. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков; [2-е 

изд.] / А. Е. Личко. – Л. : Медицина, 1983. – 256 с. 

5. Спиваковская А. С. Психотерапия: игра, детсво, семья. Том 2 / 

А. С. Спиваковская. – ООО Апрель Пресс, ЗАО ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464 с. 

6. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

В. В. Лебединский, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг. – М. : 

Изд-во  МГУ, 1990. – 196 с. 

 
 

3. Формою підсумкового контролю успішності навчання є 

диференційований залік. 

 

4. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, лекційні 

знаття, виконання завдань практичних занять та самостійної роботи, виступи 

на заняттях, створення індивідуальних презентацій, просвітницьких буклетів 

за темами, тестування за змістовними модулями. 


