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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –

3,0 

Галузь знань 

05 Соціальні і поведінкові 

науки 

 

цикл дисциплін 

професійної підготовки 
Напрям підготовки  

053 «Психологія» 

Модулів – 1 
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

бакалавр з психології 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання - немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,1 

самостійної роботи 

студента – 4,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

14  

Семінарські 

16 год.   

Практичні 

  

Самостійна робота 

60 год.  

 

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30:60 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1 Мета курсу: придбання студентами психологічних знань щодо 

основних видів порушень психічного розвитку дитини, методів 

диференційованої діагностики відхилень психічного та особистісного розвитку 

дітей.  

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

 вивчення теоретико-методологічних основ щодо особливостей 

психічного розвитку дитини в нормі та патології; 

 вивчення причини, види психічного дизонтогенезу; 

 ознаймлення з методами психологічної діагностики розладів психіки з 

урахуванням вікових особливостей дитини; 

 вивчення основних методів психологічної корекції та профілактики 

виникнення різних проявів відхилень від нормального психічного розвитку у 

дитини. 

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних 

навичок та вмінь щодо: 

 використовування отриманих знань для підбору психологічного 

інструментарію для діагностики психічних розладів у дітей; 

 виявленні закономірностей психічного розвитку аномальної дитини; 

 виявленні особливостей розвитку пізнавальної діяльності дітей з 

різними порушеннями; вивчати закономірності розвитку особистості дитини з 

обмеженими можливостями; 

 складанні та правильному веденню протоколу дослідження; 

 якісно проведенні інтерпретації отриманих даних та розробка 

висновків щодо психологічних особливостей розвитку дитини; 

 володіння засобами корекційної допомоги дітям при порушеннях 

психічного розвитку. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Методологічні основи вивчення дитячої 

психології та патопсихології 

Тема 1. Предмет та завдання дитячої патопсихології. Принципи 

побудови патопсихологічного обстеження (1 години) 

Предмет та завдання дитячої патопсихології. Місце дитячої 

патопсихології в системі наук. Принципи побудови патопсихологічного 

обстеження дітей. 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 години) 

Детермінанти відхилень в особистісному розвитку. Структура первинного 

та вторинного дефектів. Поняття психічного дизонтогенезу. Патопсихологічні 

параметри психічного дизонтогенезу. Класифікація психічного дизонтогенезу. 

Тема 3. Порушення психічних процесів у дітей та методи їх 

дослідження (2 години) 

Особливості дослідження психічних процесів та станів у дітей. 

Патопсихологічне дослідження дітей дошкільного віку. Дослідження психічних 

процесів у дітей шкільного віку. Нейропсихологічне дослідження дітей. 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 (2 години) 

Визначення поняття. Причини порушення інтелектуального розвитку 

дитини. Соціально-педагогічні умови життя розумово відсталих дітей на 
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сучасному етапі розвитку суспільства. Психологічна характеристика розумово 

відсталих дітей. 

Тема 5. Затримка психічного розвитку: етіологія та патогенез (2 

години) 

Причини виникнення затримки психічного розвитку. Класифікація ЗПР, 

клінико-психологічні характеристики ЗПР. Методи психологічної діагностики 

порушень психічних пізнавальних процесів при різних видах ЗПР. Основні 

напрямки психологічної допомоги дітям із затримкою психічного розвитку. 

Тема 6. Дитячий церебральний параліч. Психічний розвиток при 

дитячому церебральному паралічі (2 години) 

Визначення, етіологія, основні форми ДЦП. Психічний розвиток при 

ДЦП. Олігофренія у дітей с ДЦП. Нейро-онтогенетичний підхід до діагностики 

та корекції рухових та мовних порушень у дітей з церебральним паралічем.  

Тема 7. Органічні симптоми та розлади (2 години) 

Причини виникнення раннього дитячого аутизму. Основні ознаки РДА. 

Клініко-психологічна характристика дітей з РДА. Методи психологічної 

корекції емоційних розладів дітей з РДА. Епілепсія: причини, порушення 

психічних пізнавальних процесів дітей з епілепсією. Клінічна картина 

особистісних особливостей дитини з епілепсією. Методи патопсихологічної 

діагностики та корекції порушень при епілепсії. 

Тема 8. Неврози та психопатії (2 години) 

Залежність дисгармонійного розвитку від порушень емоційної регуляції. 

Особливості протікання депресивних розладів в дитячому віці, методи 

діагностики та корекції. Психологічні особливості психопатій. Психологічні 

особливості та внутрішньоособистіний конфлікт при неврозах. 

Тема 9. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці (2 

години) 

Акцентуації характеру та психопатії у підлітків. Підліткові невротичні 

реакції. Початкові поведінкові прояви психічних захворювань. Допомога при 

кризових станах. Телефон довіри.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л сем. прак с.р.  л сем лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи вивчення дитячої психології та 

патопсихології 
Тема 1. Предмет та завдання 

дитячої патопсихології. 

Принципи побудови 

патопсихологічного обстеження 

 

10 

 

1 

 

2 

  

7 
     

Тема 2. Взаємозв’язок відхилень 

в психічному та особистісному 

розвитку. Дизонтогенетичний 

підхід до дослідження порушень 
психіки у дитячому віці 

 

9 

 

1 

 

2 

  

6 
     

Тема 3. Порушення психічних 

процесів у дітей та методи їх 

дослідження. 

11 2 2  7 

     

Разом за змістовним модулем 

1 
30 4 6  20 

     

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 

 

11 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  

7 

     

Тема 5. Затримка психічного 

розвитку: етіологія та 

патогенез 

11 2 

 

2 

 

 7 

     

Тема 6. Дитячий церебральний 

параліч. Психічний розвиток 
при дитячому церебральному 

паралічі 

11 2 2  7 

     

Тема 7. Органічні симптоми 

та розлади 
11 2 2  7 

     

Тема 8. Неврози та психопатії 8 1 1  6      

Тема 9. Порушення 

психічного розвитку в 

підлітковому віці 

8 1 1  6 
     

Разом за змістовним 

модулем 2 
60 10 10  40      

ІНДЗ – к/р  - - - -      

Семестровий контроль – 

іспит. 
- - - - -      

Усього годин 90 14 16 - 60      
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5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Предмет та завдання дитячої патопсихології.  2  

2 Дизонтогенетичний підхід до дослідження порушень 

психіки у дитячому віці. 

2  

3 Психологія дітей дошкільного віку з аномаліями розвитку 2  

4 Особливості психічного розвитку дітей з порушення 

інтелекту 

2  

5 Психологія дитини з затримкою психічного розвитку 2  

6 Психологічні особливості дитини з порушенням опорно-

рухового апарату 

2  

7 Органічні синдроми та розлади 2  

8 Неврози та психопатії 1  

9 Сучасні методи психологічної корекції та консультування 1  

 Усього  16  
 

6. Теми лабораторних занять 
Не передбачено 

 

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Розумова відсталість 9  

2 Затримка психічного розвитку 9  

3 Органічні симптоми та розлади 9  

4 Неврози та психопатії 9  

5 Психосоматичні розлади в дитячому та підлітковому віці 8  

6 Спеціальні школи для дітей з відхиленнями в поведінці та 

психофізичному розвитку 

8 
 

7 Психологічний супровід в інклюзивній освіті 8  

 Усього  60  
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Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять; 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами; 

3) підготовка індивідуальних презентацій за темами; 

4) підготовка просвітницьких буклетів за темами.  

 

9. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, відпрацювання завдань самостійної роботи, 

відпрацьовування вмінь та навичок проведення психологічного дослідження 

щодо відхилень в психічному розвитку дитини, корекції та профілактики 

порушень психічного розвитку дитини. 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Проведення тематичних тестів. 

Змістовий модуль 2. 

Проведення підсумкового тесту. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 – Т3 Т4- Т9 

Лекції 4 4 8 

Семінарські заняття 12 (3х4) 24 (6х4) 36 

Виконання завдань до 

самостійної роботи 

6 (3х2) 8 (4х2) 14 

Тести МК-1, МК-2  10 12 22 

Всього 34 46 80 

Диференційований 

залік 

  
20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

Спеціальна література; друковані періодичні видання; ілюстративний 

матеріал, методичні вказівки до проведення семінарських занять та самостійної 

роботи студентів. 

 

13. 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. 

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. 
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Додаткова 

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

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