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ВСТУП 

Реальний потенціал дисципліни «Спецпрактикум з дитячої 

патопсихології» реалізується в організації цілісного процесу засвоєння 

різноманітних знань про психологічні особливості дитини. Через упровадження 

в систему освіти принципів інклюзивної освіти збільшується потреба в більш 

досконалих теоретичних знаннях та практичних навичках у майбутніх 

психологів стосовно системи психодіагностики та психологічної допомоги 

дітям, які мають порушення в нормальному розвитку психічних процесів, 

станів та індивідуально-психологічних особливостей. Спецпрактикум з дитячої 

патопсихології – це міждисциплінарна галузь наукового знання, яка вивчає 

порушення в розвитку психічної діяльності дитини. 

Мета навчальної дисципліни. Студенти повинні ознайомитися з 

основами дитячої патопсихології – предметом її дослідження, структурою, з її 

проблемами та перспективами; сформувати уявлення про особливості 

нормального та патологічного розвитку дитини; з’ясувати особливості 

проведення психодіагностичної, психокорекційної та профілактичної роботи з 

дітьми, які мають певні розлади психічної діяльності, а також знати особливості 

психологічного супроводу сімей, що мають дітей з особливими потребами. 

Спецпрактикум з дитячої патопсихології черпає знання з різноманітних 

галузей психологічних і загально-гуманітарних знань. Найтіснішими є її зв’язки 

із загальною психологією, психодіагностикою, віковою психологією, клінічною 

та патопсихологією, психологічним консультуванням. 

Види занять з навчальної дисципліни: лекційні заняття, семінарські 

заняття, самостійна робота. Підсумковий контроль проводиться у формі 

диференційованого заліку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 предмет та завдання дитячої патопсихології, принципи побудови 

патопсихологічного обстеження дітей; 
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 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 у разі 

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; 

 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; 
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 якісно проводити інтерпретацію отриманих даних та робити висновки 

щодо психологічних особливостей розвитку дитини; 

 володіти засобами корекційної допомоги дітям у разі порушень 

психічного розвитку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Психологія» першого 

(бакалаврського) рівню, студенти мають оволодіти такими компетентностями: 

загальними: 

 здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

 здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність реалізовувати свої права й обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України; 

спеціальними (фаховими, предметними): 

 здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; 

 здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ; 

 здатність до розуміння природи виникнення різноманітних порушень 

психічного розвитку дитини; 

 здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

патопсихологічне дослідження обстеження психічних процесів, станів та 

індивідуально-психологічних особливостей дитини з урахуванням її діагнозу; 

 здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

 здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації; 
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 здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) дітям з особливими потребами та їхнім сім’ям; 

 здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

діяльність відповідно до запиту; 

 здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Зміст навчальної дисципліни «Спецпрактикум з дитячої патопсихології» 

сформульований у таких програмних результатах навчання: 

 аналізувати та пояснювати патопсихологічні проблеми розвитку 

дитини та пропонувати способи їх розв’язання; 

 розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

дитини з особливими потребами; 

 обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел; 

 обирати та застосовувати валідний та надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

патопсихологічного дослідження дитини та технології надання психологічної 

допомоги як дитині, так і її батькам;  

 формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збирання первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження; 

 рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки; 

 презентувати результати власних досліджень усно/письмово для 

фахівців і нефахівців; 

 складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

складання просвітницьких буклетів тощо; 

 знати, розуміти та дотримуватись етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 
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Методичні вказівки розроблені на підставі модульної системи з 

урахуванням нових підходів до підготовки фахівців: І модуль – «Методологічні 

засади вивчення дитячої психології та патопсихології»; ІІ модуль – «Види 

порушень психічного розвитку дитини, їх діагностика та корекція». Кожен 

модуль містить такі види навчального навантаження, як: лекційні заняття, 

семінарські заняття, самостійна робота студентів. Тому методичні вказівки 

містять плани семінарських занять, практичних занять з детальними 

коментарями щодо підготовки з кожного питання згідно із запропонованою 

літературою. Розроблено систему усних і письмових завдань для самоконтролю 

студентів. Додаються контрольні питання. 

Методичні вказівки розроблено для студентів відповідно до освітньо-

професійної та навчальної програм з навчальної дисципліни «Спецпрактикум з 

дитячої патопсихології» зі спеціальності 053 – «Психологія» першого 

(бакалаврського) рівня. 
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1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

пор. 

Тема Кількість годин 
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Модуль І 

Методологічні засади вивчення дитячої психології та патопсихології 

1 Предмет і завдання дитячої 

патопсихології. Принципи побудови 

патопсихологічного обстеження 

2 - 2 6 

2 Взаємозв’язок відхилень у психічному та 

особистісному розвитку. 

Дизонтогенетичний підхід до 

дослідження порушень психіки у 

дитячому віці 

2 - 2 6 

3 Порушення психічних процесів у дітей 

та методи їх дослідження 

2 - 2 6 

Модуль ІІ 

Види порушень психічного розвитку дитини, їх діагностика та корекція 

4 Розумова відсталість. Причини 

порушення інтелектуального розвитку 

дитини. Психологічна характеристика 

дітей з розумовою відсталістю 

2 - 2 7 

5 Затримка психічного розвитку: етіологія 

та патогенез 

2 - 2 7 

6 Дитячий церебральний параліч. 

Психічний розвиток у разі дитячого 

церебрального паралічу 

2 - 2 7 

7 Органічні симптоми та розлади 2 - 2 7 
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8 Порушення психічного розвитку в 

підлітковому віці 

- - 1 7 

9 Психологічні практики допомоги дитині 

з патопсихологічними порушеннями та її 

батькам  

- - 1 7 

Усього: 14 - 16 60 

Усього годин: 90 
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2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

Змістовий модуль І  

Методологічні засади вивчення дитячої психології та патопсихології 

Тема 1 Предмет і завдання дитячої патопсихології. Принципи побудови 

патопсихологічного обстеження 

Семінарське заняття 1 Предмет та завдання дитячої патопсихології 

Мета: визначити предмет і завдання дитячої патопсихології, розкрити 

місце дитячої патопсихології в системі наук, охарактеризувати історію 

розвитку знань про дитячу психологію та патопсихологію. Розкрити принципи 

побудови патопсихологічного дослідження дитини, визначити завдання роботи 

дитячого психолога в системі освіти та в лікувальному закладі. 

План 

1. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

2. Місце дитячої патопсихології в системі наук. 

3. Принципи побудови патопсихологічного дослідження дітей. 

4. Значення даних про порушення в розвитку дитини для оптимізації 

навчально-виховного процесу. 

Питання для самопідготовки (виконуються письмово) 

1. Законспектувати або дати анотацію роботі: Н. Л. Белопольская 

Предмет и задачи детской патопсихологии // Детская патопсихология: 

хрестоматия / Сост. Н. Л. Белопольская; 2-е изд., испр. Москва: Когито-центр, 

2001. С. 5–10. (URL : http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2014/08/%D0%B1%D0%B5%D0%BB_1.pdf, дата звернення 

5.02.20 р.). 

2. Охарактеризувати предмет і завдання дитячої патопсихології. 

3. Розкрити особливості роботи дитячого патопсихолога в клініці й у 

системі освіти. 

4. Розглянути історію розвитку дитячої патопсихології. 

5. Проблема періодизації психічного розвитку дитини (стадії розвитку 

дитини за Ш. Бюлер, за А. Гезеллом, за З. Фрейдом, за Ж. Піаже. 

http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B1%D0%B5%D0%BB_1.pdf
http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B1%D0%B5%D0%BB_1.pdf
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6. Розкрити принципи побудови патопсихологічного дослідження дітей. 

Контрольні питання 

1. Хто є об’єктом патопсихологічного дослідження в системі освіти? 

2. Охарактеризуйте проблеми, пов’язані з труднощами в навчанні й 

вихованні дітей. 

3. Які завдання стоять перед патопсихологом, який працює з підлітками? 

4. Який внесок у розвиток патопсихології було зроблено французьким 

психіатром Ж. Д. Ескиролем? 

5. Яка схема патопсихологічного дослідження порушень психічної 

діяльності дитини молодшого й середнього шкільного віку? 

6. Які особливості проведення патопсихологічного дослідження з дітьми 

різних вікових груп? 

7. Що таке «психічна депривація»? 

Література: [4; 6; 9; 11; 17; 23]. 

 

Самостійна робота 1 Концепції психічного розвитку дитини у 

вітчизняній і зарубіжній психології 

1. Біологізаторський підхід до проблеми психічного розвитку дитини. 

2. Соціологізаторський підхід до психічного розвитку дитини. 

3. Розвиток дитини з позицій психоаналізу. 

4. Теорія інтелектуального розвитку дитини Ж. Піаже. 

5. Гуманістичні напрями дослідження психічного розвитку дитини. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 

2. Накресліть таблицю стадій психосексуального розвитку за З. Фрейдом. 

3. Охарактеризуйте стадії інтелектуального розвитку за Ж. Піаже. 

4. Випишіть основні ознаки поняття зони найближчого розвитку в 

культурно-історичній теорії Л. С. Виготського. 

5. Охарактеризуйте основні особливості періодизації психічного розвитку 

за Д. Б. Ельконіним (основні лінії психічного розвитку). 
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6. Випишіть науковий внесок в психологію розвитку О. Р. Лурії та 

О. М. Леонтьєва. 

7. Вставте пропущене слово в таких реченнях. 

 «Зона найближчого розвитку – це те, що дитина може зробити в 

умовах……..з дорослим під його безпосереднім керівництвом, з його 

допомогою». 

 «Рівень актуального розвитку – це ті наявні особливості психічних 

функцій, які……. на теперішній момент. Це те, що дитина вже……. на момент 

навчання». 

 «Сензитивність вікових періодів – це…….. дітей до навчання та ……. 

їх активності». 

 «Перехід від однієї вікової ступені до іншої здійснюється через…….». 

 «Розвиток – ……та…..зміни, які відбуваються в організмі, психіці». 

8. Е. Еріксон писав, що тривале дитинство робить з дитини віртуоза в 

технічному й інтелектуальному сенсі. Висловіть своє відношення до цього 

судження. 

Література: [4; 6; 9; 11; 17; 23]. 

 

Тема 2 Взаємозвязок відхилень у психічному розвитку. Дизонтогенетичний 

підхід до дослідження порушень психіки в дитячому віці 

Семінарське заняття 2 Дизонтогенетичний підхід до дослідження порушень 

психіки 

Мета: розкрити основні детермінанти відхилень у психічному розвитку 

дитини, проаналізувати основні теоретичні підходи до проблеми порушень 

психічного розвитку в дитячому віці. Надати визначення психічному 

дизонтогенезу, розкрити його види та змістовні характеристики. 

План 

1. Детермінанти відхилень в особистісному розвитку дитини. 

2. Поняття про психічний дизонтогенез. 

3. Патопсихологічні параметри психічного дизонтогенезу. 
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4. Класифікація психічного дизонтогенезу. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 

1. Характеристика основних концепцій, що пояснюють порушення 

особистісного розвитку. 

2. Надати визначення дизонтогенезу, ретардації, асинхронії. 

3. Загальний і частковий дефекти розвитку. 

4. Класифікація психічного дизонтогенезу за В. В. Лебединським. 

5. Розв’язати такі практичні кейси (письмово) 

А) Кейс 1. Оля С., 8 років, учениця 1 класу. Звернулася мама з дівчинкою. 

Дівчинка протягом 2-х місяців перенесла операцію апендициту й пневмонію, 

довгостроково перебувала в лікарні. У цей час залишилася температура на рівні 

37,1–37,3. Мати турбує те, що дівчинка втратила інтерес до навчання, охоче 

слухає казки для більш молодшого віку, грає в ляльки. Спроби змусити її 

«доганяти» навчальну програму безуспішні: Оля плаче, дратується. Раніше (до 

початку хвороби) успішність була гарною, дівчинка готувалася до уроків 

самостійно. Під час патопсихологічного обстеження звертають на себе увагу 

риси «дитячості» у поводженні, швидка стомлюваність за гіпостенічним типом. 

Рівень інтелекту відповідає віковій нормі. Коло інтересів у цей момент 

відповідає 6-ти рокам. Виражена емоційна лабільність. Питання 1) Який тип 

порушень психічних функцій є в цьому випадку? 2) Із чим він пов’язаний? 

Б) Кейс 2. Таня О., 8 років, учениця 2-го класу. Звернулася вчителька зі 

скаргою на незрозумілі помилки під час письма. З бесіди з мамою з’ясувалося, 

що в дівчинки була затримка формування мови, слова з’явилися тільки біля 

трьох років, а фразова мова – до п’яти років. Дотепер відзначаються порушення 

у вимові окремих звуків: «б», «п», «з», «л», «р». Під час аналізу виконання 

Танею письмових завдань відзначаються заміни цих букв, особливо виражені 

під час письма під диктування, слабкіше – під час переписування тексту. 

Утруднено фонематичний аналіз і синтез слова. Інтелект – у межах вікової 

норми. Питання 1) До кого типу належить порушення письма в цьому 

випадку? 2) Консультація якого фахівця обов’язкова? 
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В) Кейс 3. Таня М., 7 років. Звернулася вчителька зі скаргою на своєрідне 

поводження дівчинки. Під час відсутності педагога вона прагне зайняти 

вчительський стілець, строго стежить за дисципліною в класі. У той же час, 

якщо вчителька намагається зробити зауваження Тані на уроці, вона може 

заплакати, вибігти із класу, відмовитися взагалі працювати й виконувати 

завдання. У цілому дівчинка справляється із програмою, не страждає 

особливими порушеннями поводження. Питання 1) Як можна пояснити 

поведінку Тані з позицій трансактного аналізу? 2) А з позиції теорії Адлера? 

Г) Кейс 4. Миша З., 3 роки. Звернулася мама за порадою знайомих, її 

турбує своєрідний розвиток дитини. Окремі слова з’явилися в 7 місяців, 

фразова мова – до року. Зараз у дитини фразова мова зі своєрідними 

інтонаціями, що не відповідають змісту. Формування рухових навичок 

затримано, ходити дитина почала з 1,5 років, дотепер самостійно не їсть, але 

одягається. Ходить на носочках, розмахуючи руками, ігрові інтереси не 

виражені, може часами сидіти й перекладати шнурок, кришку від пляшки й т. д. 

з місця на місце. Дитина знає цифри й цікавиться ними: запам’ятовує номера 

тролейбусів, рахує кількість машин. Питання 1) Які порушення виражені в 

цьому випадку? 

Контрольні питання 

1. Що таке «психічний дизонтогенез», які його основні клінічні типи? 

2. Які патопсихологічні параметри психічного дизонтогенезу визначив 

В. В. Лебединський? 

3. Моделлю якого варіанта психічного дизонтогенезу є синдром раннього 

дитячого аутизму? 

4. Що таке асинхронія розвитку? 

5. Що таке первинний і вторинний дефект? Яке співвідношення між 

первинним і вторинним дефектами? 

6. Охарактеризуйте основні концепції, що пояснюють порушення 

особистісного розвитку дитини. 

Література: [4; 6; 9; 11; 17; 23]. 
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Самостійна робота 2 Особливості нормального психічного розвитку 

дитини на різних вікових етапах розвитку 

1. Психічний розвиток дитини в період новонародженості. 

2. Психічний розвиток дитини в період раннього дитинства. 

3. Особливості психічного та соціального розвитку дитини в період 

дошкільного віку. 

4. Характеристика психічного розвитку молодшого школяра. 

5. Психічний та соціальний розвиток підлітка. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Охарактеризувати схему психомоторного, мовленнєвого та психічного 

розвитку дитини в період новонародженості, раннього дитинства, дошкільного 

віку. 

2. Накреслити таблицю з описом ведучого виду діяльності та основних 

психічних новотворів у дитини з періоду новонародженості та підліткового 

віку. 

3. Сформулюйте основні закономірності психічного розвитку. 

4. Визначить, як діяльність співвідноситься з розвитком особистості. 

5. Перелічіть механізми психічного розвитку дитини. 

6. Перелічіть основні прояви кризи підліткового віку. 

Контрольні питання 

1. Які якісні та кількісні зміни відбуваються в психічному розвитку 

дитини? 

2. У чому проявляється сенситивність вікових періодів розвитку? Що 

потрібно враховувати дорослому під час взаємодії з дитиною? 

3. Охарактеризуйте важливість формування у дитини потреби в 

мовленнєвому спілкуванні. 

4. Що таке «ведучий вид діяльності»? 

5. Який основний вид діяльності присутній у підлітковому віці? 

6. У чому особливості моторного розвитку дитини раннього віку? 
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7. Доведіть, що спадкоємні особливості, природжені якості організму є 

передумовою психічного розвитку дитини. 

8. Охарактеризуйте особливості кризи трьох років. 

9. Охарактеризуйте особливості кризи семи років. 

Література: [4; 6; 9; 11; 17; 23]. 

 

Тема 3 Порушення психічних процесів у дітей та методи їх дослідження 

Семінарське заняття 3 Методи дослідження порушень у психічному 

розвитку дитини 

Мета: розглянути особливості дослідження психічних процесів і станів у 

дітей; охарактеризувати специфіку використання методів спостереження й 

бесіди в роботі з дітьми; розкрити особливості проведення психологічного 

експерименту під час дослідження дітей з порушеннями розвитку; 

проаналізувати основні структурні компоненти висновку психолога про 

поглиблене психологічне дослідження дитини. 

План 

1. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. 

2. Неекспериментальні методи психологічного вивчення дітей з 

порушеннями розвитку. 

3. Експериментально-психологічне вивчення дітей з порушеннями 

розвитку. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово): 

1. Законспектувати чи надати анотацію таким роботам. 

А) Семаго Н. Я., Семаго М. М. Теория и практика оценки психического 

развития ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. Санкт-

петербург : Речь. С. 346–359. (URL : 

http://doverieplavsk.narod.ru/olderfiles/1/SemagoTeoriyaipraktikaoccenkipsihi-

20120.pdf,  дата звернення 05.02.20 р.) 

Б) Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. Киев: 

Здоров’я, 1986. (Розділ «Патопсихологическое исследование в детской и 

http://doverieplavsk.narod.ru/olderfiles/1/SemagoTeoriyaipraktikaoccenkipsihi-20120.pdf,%20%20дата%20звернення%2005.02.20
http://doverieplavsk.narod.ru/olderfiles/1/SemagoTeoriyaipraktikaoccenkipsihi-20120.pdf,%20%20дата%20звернення%2005.02.20


19 

 

подростковой психиатрии) (URL : https://bookucheba.com/patopsihologiya-

knigi/patopsihologicheskie-issledovaniya-detskoy-19923.html, дата звернення 

05.02.20 р.). 

2. Виписати основні положення проведення поглибленого оцінювання 

психічного розвитку дитини. 

3. Охарактеризувати особливості неекспериментальних методів 

дослідження порушень психічних процесів і станів у дітей. 

4. Надати визначення поняттю «психологічний експеримент» в ситуації 

поглибленого психологічного обстеження дитини. 

5. Виписати види допомоги психолога під час проведення 

експериментально-психологічного дослідження. 

Контрольні питання 

1. Яка основна мета психодіагностичного обстеження дитини з 

порушенням розвитку? 

2. У яких випадках необхідне поглиблене психологічне обстеження 

дитини? 

3. Які спеціальні умови необхідно дотримувати для одержання 

інформативних і об’єктивних результатів психологічного вивчення дитини? 

4. Як застосовується метод бесіди в роботі з дітьми? 

5. Які ви знаєте методики для вивчення пам’яті й працездатності? 

6. Які методики застосовуються для дослідження мислення? 

7. Які особливості проведення методик «Дошки Сегена», «Кубики 

Кооса», «Розрізні картинки», «Виключення предметів», «Класифікація 

предметів», «Класифікація фігур»? 

8.  Чому під час дослідження психіки дітей їм можна надавати допомогу у 

виконанні завдань? Що таке «зона найближчого розвитку»? 

9. Які особливості збору психологічного анамнезу в дітей? 

10. Охарактеризуйте структуру психологічного висновку під час 

поглибленого психологічного обстеження дитини. 

Література: [1; 2–6; 9; 11; 14; 17; 23]. 

https://bookucheba.com/patopsihologiya-knigi/patopsihologicheskie-issledovaniya-detskoy-19923.html
https://bookucheba.com/patopsihologiya-knigi/patopsihologicheskie-issledovaniya-detskoy-19923.html
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Самостійна робота 3 Психологічна служба в загальних та спеціальних 

(корекційних) закладах освіти 

1. Спеціальні школи для дітей з відхиленнями в поведінці та 

психофізичному розвитку.  

2. Психологічна служба в спеціальних (корекційних) освітніх закладах.  

3. Відкриті та закриті спеціальні навчальні заклади для дітей з 

відхиленнями в розвитку та поведінці.  

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Описати основні напрями роботи шкільного психолога.  

2. Сформувати план роботи психолога з дитиною, яка має порушення 

поведінки. 

3. Описати цілі та завдання спеціальних навчальних закладів для дітей з 

відхиленнями в поведінці та психофізичному розвитку.   

Література: [1; 2–6; 9; 11; 14; 17; 23]. 

 

Змістовий модуль 2 Види порушень психічного розвитку дитини, їхня 

діагностика та корекція 

Тема 4 Розумова відсталість – причини, класифікація, діагностичні 

критерії 

Семінарське заняття 4 Особливості психічного розвитку дітей з 

порушеннями інтелекту 

Мета: надати визначення поняттю «розумова відсталість», розглянути 

основні причини виникнення інтелектуальних порушень у дітей, 

охарактеризувати ступені розумової відсталості; виявити основні порушення 

психічних процесів і особистісних особливостей при кожній ступені розумової 

відсталості.  

План 

1. Визначення поняття «розумова відсталість». 

2. Екзогенні й ендогенні причини порушень інтелектуального розвитку в 

дітей. 
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3. Легка розумова відсталість: характеристика порушень психічних 

процесів і особистісних характеристик. 

4. Середній ступінь розумової відсталості. 

5. Тяжка розумова відсталість – ідіотія. 

6. Методи діагностики порушень інтелектуального розвитку в дітей. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 

1. Законспектувати або надати анотацію таким роботам. 

А) Демьянов Ю. Г. Диагностика психических нарушений:  практикум. 

Москва: ТЦ Сфера, 2004. С. 115–124 (Розділ «Врожденная умственная 

отсталость и пограничные с нею состояния»).  

Б) Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. Москва: 

Издательство Московского университета, 1985. С. 40–54, Розділ «Общее 

психическое недоразвитие» (URL : http://sdo.mgaps.ru/books/K3/M11/p3/2.pdf, 

дата звернення 05.02.2020 р.).  

2. Виписати історію психолого-педагогічного вивчення розумово 

відсталих дітей. 

3. Охарактеризувати методику А. Біне-Т. Сімона для вивчення 

розумового розвитку дитини. 

3. Особливості рисункових тестів у дітей з розумовою відсталістю. 

4. Розв’язати такі практичні кейси (письмово). 

А) Кейс 1. Костя Б., 7 років, перебуває на обстеженні з метою визначення 

шкільної готовності. Зі слів мами відомо, що дитина народилася в строк, 

відставав у ранньому розвитку: голову тримав в 4 місяці, сидіти навчився до 9 

місяців, ходити – в 1 рік і 5 міс. Окремі слова з’явилися до двох років, фразова 

мова – до чотирьох років. У дитячому садку програму не засвоював. На цей 

момент дитина знає окремі букви, може назвати цифри від 1 до 10. Під час 

патопсихологічного дослідження дитина із трудом вступає в контакт, не 

цікавиться завданнями й іграшками. Обсяг уваги недостатній. Працездатність 

рівномірно низька. Темп сенсомоторики повільний. Механічне 

запам’ятовування успішно: 5, 7, 7, 10; опосередковане асоціативне 

http://sdo.mgaps.ru/books/K3/M11/p3/2.pdf
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запам’ятовування значно гірше. Доступні прості узагальнення: «їжа», «посуд», 

більш складні неможливі. Запас знань недостатній. Обстежуваний не знає імені 

й професії батьків, своєї домашньої адреси. Конструктивний праксис 

недоступний, малюнок людини на рівні «головонога». Рахунок недоступний. 

Установлення зв’язку й послідовності подій у серії з 2-х картинок – за 

допомогою педагога чи психолога. Реакція на надання допомоги та заохочення 

відсутнє. Критичність до досягнень нерозвинена, самооцінка не сформована. 

Питання. 1) Який тип порушеного психічного розвитку відзначається в цьому 

випадку? Відповідь обґрунтуйте. 2) Чи можливо навчання в масовій школі? 

3) До якого фахівця варто направити дитину? 

Б) Кейс 2. Оля С., 16 років. Дівчинка перебуває на стаціонарному 

обстеженні з метою рішення питання про інвалідність. З історії хвороби відомо, 

що пологи в матері проходили патологічно: витяг за допомогою щипців. Ранній 

розвиток запізнювався: голівку тримати дівчинка стала до 5 місяців, сидіти –до 

9, ходити в 1 рік 9 місяців. Окремі слова – до 1,5 років, фразова мова – до 

чотирьох. Дитячий сад Оля не відвідувала, у 8 років пішла до першого класу 

масової школи. Незважаючи на кількаразові пропозиції педагогів мати не 

зверталася в медико-педагогічну комісію, дівчинка продовжувала навчання в 

масовій школі, дублюючи 1-й та 5-й клас. На теперішній час вона закінчила 9 

класів, не атестована з більшості предметів. Порушень поведінки немає. Оля 

життєво не орієнтована, виходить із будинку тільки разом з матір’ю, 

відрізняється високою тривожністю. Під час патопсихологічного дослідження 

контакт утруднений, виражена тривожність, реакції пасивного протесту. Обсяг, 

концентрація уваги недостатні. Механічне запам’ятовування утруднене; 2, 3, 5, 

5, асоціативне запам’ятовування погіршує результати. Виключення й 

узагальнення виробляються за конкретно-ситуативними ознаками. 

Класифікація також по конкретно ситуативних ознаках. Розуміння прислів’їв, 

аналогій недоступно. Критичність недостатня. Вербальний IQ – 52 бали, 

невербальний IQ – 60. Надання допомоги не поліпшує результати. Самооцінка 

занижена, недиференційована. Засвоєння шкільних навичок різко недостатньо: 
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читання з помилками, утруднене розуміння прочитаного, розв’язання завдань 

на 2 дії недостатньо. Питання. 1) Який тип порушення психічного розвитку є в 

цьому випадку? Відповідь обґрунтуйте. 2) У чому складається первинний і 

вторинний дефект? 

Контрольні питання 

1. Розкрийте поняття «розумово відстала дитина». 

2. Перелічіть ендогенні причини виникнення розумової відсталості. 

3. Охарактеризуйте екзогенні причини виникнення порушень 

інтелектуального розвитку в дітей. 

4. У чому специфіка основних видів діяльності дітей з інтелектуальною 

недостатністю? 

5. Як можна охарактеризувати сприйняття розумово відсталих дітей? 

6. Які особливості мислення дітей цієї категорії? 

7. Як протікають мнестичні процеси в дітей з інтелектуальною 

недостатністю? 

8. Як можна охарактеризувати увагу розумово відсталих дітей? 

9. У чому проявляється своєрідність емоційно-вольової сфери в 

розумово-відсталих дітей? 

10. Які особливості особистості цієї категорії дітей? 

11. Які методики психологічної діагностики дозволяють діагностувати 

розумову відсталість? 

12. Які основні принципи організації психологічної допомоги дітям із 

психічним недорозвиненням?  

Література: [1; 2–6; 9; 11; 14–15; 17–18]. 

 

Самостійна робота 4 Неврози та психопатії 

1. Залежність дисгармонійного розвитку від порушень емоційної 

регуляції. 

2. Психологічні особливості психопатій у дітей та підлітків. 
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3. Психологічні особливості внутрішньоособистісного конфлікту під час 

неврозу. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Накреслити схему формування неврозів у дітей та підлітків за 

О. Захаровим. 

2. Описати психологічні механізми формування неврозів у дитячому та 

підлітковому віці. 

3. Виписати поняття «психопатії» як дисгармонійного розвитку 

особистості та надати характеристику видам психопатій. 

4. Описати методики психологічної діагностики неврозів та психопатій в 

дитячому та підлітковому віці. 

Література: [1–6; 9; 11; 14; 15; 17; 18; 24]. 

 

Тема 5 Затримка психічного розвитку: етіологія та патогенез 

Семінарське заняття 5 Психологія дитини із затримкою психічного 

розвитку 

Мета: надати визначення й охарактеризувати причини виникнення 

затримки психічного розвитку (ЗПР) дитини; навчитися визначати види 

затримки психічного розвитку; знати критерії діагностики дітей із затримкою 

психічного розвитку раннього віку, дошкільних і молодшого шкільного віків; 

охарактеризувати види психологічної допомоги дітям із затримкою психічного 

розвитку та їхнім батькам. 

План 

1. Визначення, причини, класифікація затримки психічного розвитку. 

2. Характеристика дітей із психофізичним інфантилізмом. 

3. ЗПР соматогенного походження. 

4. ЗПР психогенного походження. 

5. Затримка психічного розвитку церебрально-органічного генезу. 

6. Принципи психологічної корекції дітей із затримкою психічного 

розвитку. 
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Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово): 

1. Законспектувати або надати анотацію роботі: Мамайчук И. И., Ильина 

М. Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. Научно-

практическое руководство. Санкт-Петербург: Речь, 2004. С. 56–57 (Схема: 

Класифікація форм межових форм інтелектуальної недостатності за 

В. Ковальовим). 

2. Проаналізувати причини виникнення розумової відсталості. 

3. Розкрити особливості психічного розвитку дітей ЗПР із 

церебростеничним синдромом. 

4. Описати ЗПР із психопатоподібними синдромами. 

5. Особливості розвитку й діагностики пам’яті в дітей із ЗПР. 

6. Методики психологічної діагностики мислення дітей зі ЗПР. 

7. Розв’язати такі практичні кейси (письмово). 

А) Кейс 1. Наташа С., 3 роки, обстежується в умовах психіатричного 

стаціонару з метою встановлення місця подальшого перебування. З історії 

хвороби відомо, що мати залишила дитину в родильному будинку, батько 

невідомий. Протягом першого року життя Наташа страждала рахітом, 

відставала в рості й вазі. Перенесла корь, вітряну віспу, два рази пневмонію. 

Під час терапевтичного обстеження виявлене відставання в рості й вазі, 

дисбактеріоз, хронічний тонзиліт. У цей час дівчинка повинна бути переведена 

з Будинку дитини в Дитячий будинок. Вона опанувала навички ходьби, 

самостійно їсть, використає фрази із двох-трьох слів. Під час 

патопсихологічного обстеження Наташа доступна контакту, виконує прості 

інструкції, може взяти, покласти на прохання різні іграшки. Знає назву частин 

тіла, може показати. Мова розвинена слабко, але у разі надання допомоги 

можливе повторення фрази з 4-5 слів. Складання розповіді по картинках 

недоступно, переказ тексту теж. Малюнок на рівні карлючок. Доступне 

виконання 1-й дошки Сегена методом проб і помилок. Емоційні реакції живі, 

адекватні, залежать від заохочення. Виражена стомлюваність, нестійкість уваги. 

Під час проведення навчального експерименту можливі засвоєння й 
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перенесення способу дії. Питання. 1) Яке порушення розвитку можна 

припустити? Відповідь обґрунтуйте. 2) У якому типі дошкільної установи 

треба перебувати дівчинці? 

Б) Кейс 2. Таня В., 7 років, звернулася мама з дівчинкою з метою 

визначення шкільної готовності. Зі слів мами відомо, що дівчинка народилася в 

строк, протягом першого року життя розвивалася успішно, вчасно навчилася 

сидіти й ходити. Окремі слова з’явилися в 1 рік і 3 міс., фразова мова до 3 років. 

На приміщення в дитячий сад була сильна стресова реакція, дівчинка плакала, 

не спала, ні з ким не спілкувалася. Через це через 2 тижні була забрана із садка, 

і до 7 років виховувалася вдома. Зараз Таня знає букви, рахунок у межах 10, 

трохи відстає в рості й вазі від однолітків. Під час обстеження дівчинка із 

трудом залучається до виконання завдань, ходить у кабінеті, грає іграшками. 

Обсяг і переключення уваги – у нормі, довільна концентрація – утруднена. 

Механічне запам’ятовування: 2, 4, 4, 6, під час запам’ятовування фраз – 9 слів із 

першого надання. Інтелект – у межах вікової норми, але випробувана не може 

самостійно помітити помилки у виконанні завдань. Відзначається 

несформованість поняття числа, утруднення фонематичного аналізу й синтезу. 

Завдання сприймаються під час надання їх в ігровій формі: оцінювання своєї 

успішності дівчинка не цікавиться, на заохочення реагує слабко. У тесті на 

креативність питання предметно-пізнавальні, наприклад: «скільки коштує 

«Снікерс?» емоції живі, лабільні, самооцінка завищена, слабко 

диференційована. Питання. 1) Який тип порушення розвитку в Тані? Відповідь 

обґрунтуйте. 2) Консультації яких фахівців бажані? 

В) Кейс 3. Сашко Ж., 11 років. Направлений на обстеження з ініціативи 

класного керівника. Зі слів учителя відомо, що дитина вчиться вкрай 

нерівномірно, не засвоює програму 5 класу, прогулює, на уроці відволікається, 

заважає. Часто приносить у школу іграшки. З бесіди з мамою з’ясувалося, що 

дитина протягом першого року життя пережила струс мозку, важку форму корі. 

Під час патопсихологічного обстеження обстежуваний особливого інтересу до 

завдань не проявляє, але справляється з ними. Обсяг і довільна концентрація 
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уваги недостатні. Відзначається стомлюваність за гіперстеничним типом. 

Механічне запам’ятовування утруднене: 3, 4, 3, 6, асоціативне – трохи краще. 

Під час дослідження інтелекту відзначаться нерівномірність його розвитку: 

виконання вербальних тестів на рівні нижньої границі норми, розуміння 

прислів’їв утруднене, виконання невербальних тестів успішно. Недостатня 

здатність до аналогії. Відзначаються порушення дрібної моторики, точної 

координації рухів. 

Настрій нестійкий, виражене рухове розгальмування Надання допомоги 

та заохочення поліпшує результати. Самооцінка низька, виражена впевненість у 

негативному відношенні з боку дорослих. Пізнавальні інтереси розвинені 

слабко, відзначається помірна шкільна тривожність. Питання. 1) Який тип 

порушень психічного розвитку відзначається? Відповідь обґрунтуйте. 2) У 

чому складається первинний дефект і вторинні особистісні реакції? 

Контрольні питання 

1. У чому причини затримки психічного розвитку? 

2. Як побудована клінічна класифікація затримки психічного розвитку? 

3. Охарактеризуйте прояви ЗПР у ранньому віці й проблеми ранньої 

діагностики. 

4. Які загальні особливості поводження й діяльності дошкільників із ЗПР? 

5. Опишіть особливості сприйняття й уваги дошкільників із ЗПР. 

6. Які особливості розвитку розумової діяльності дітей із ЗПР у 

дошкільному віці? 

7. Охарактеризуйте своєрідність пам’яті школярів із ЗПР. 

8. Охарактеризуйте особливості емоцій й особистості школярів із ЗПР. 

9. Назвіть й охарактеризуйте методики діагностики сприйняття, пам’яті, 

мислення для виявлення затримки психічного розвитку. 

10. На що спрямовано психологічну підтримку батьків дітей із ЗПР? 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 24]. 
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Самостійна робота 5 Діти із затримкою психічного розвитку 

1. Затримка психічного розвитку в дошкільному віці. 

2. Діти із затримкою психічного розвитку в шкільному віці. 

3. Діти із порушеннями слуху та зору. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Описати психологічний діагноз труднощів навчання у молодших 

школярів із затримкою психічного розвитку.  

2. Охарактеризувати особливості діагностики емоційно-вольової сфери та 

особистості дитини із затримкою психічного розвитку. 

3. Скласти психокорекційну програму на вибір: 1) для корекції 

гностичних процесів молодших школярів із ЗПР; 2) для корекції емоційних 

порушень молодширх школярів із ЗПР; 3) для корекції когнітивних процесів 

дітей із ЗПР. 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 24]. 

 

Тема 6 Дитячий церебральний параліч 

Семінарське заняття 6 Психологічні особливості дитини з 

порушенням опорно-рухового апарату 

Мета: охарактеризувати етіологію й основні форми дитячого 

церебрального паралічу (ДЦП); розглянути особливості психічного розвитку у 

разі ДЦП; проаналізувати характеристику порушень рухових функцій у дітей із 

ДЦП; з’ясувати основні напрямки й завдання психологічної допомоги дітям з 

дитячим церебральним паралічем. 

План 

1. Етіологія й патогенез ДЦП. 

2. Характеристика порушень рухових функцій у дітей із ДЦП. 

3. Психолого-педагогічне обстеження дітей із ДЦП. 

4. Психологічна допомога дітям із церебральним паралічем, її напрямки й 

завдання. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 
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1. Розкрийте поняття «дитячий церебральний параліч». 

2. Визначте основні причини виникнення дитячого церебрального 

паралічу. 

3. Охарактеризуйте рухові порушення в структурі ДЦП. 

4. Розкрийте специфічні особливості основних форм ДЦП.  

5.  Охарактеризуйте особливості сенсорно-перцептивної діяльності дітей 

з дитячим церебральним паралічем. 

6. Розкрийте особливості психолого-педагогічного обстеження дітей із 

ДЦП. 

7. Проаналізуйте основні напрями психологічної допомоги дітям із ДЦП: 

особливості психологічної корекції емоційних порушень, корекція 

пізнавальних процесів. 

Контрольні питання: 

1. У чому проявляються особливості емоційно-вольової сфери в дітей із 

ДЦП? 

2. Надайте характеристику мовних порушень у дітей із ДЦП. 

3. У яких формах може проявлятися дитячий церебральний параліч? 

4. Надайте визначення поняттям: «гіперкінези», «тремор». 

5. Які методики для дослідження особливостей сприйняття в дітей із ДЦП 

ви знаєте, охарактеризуйте методики проведення. 

6. Які особливості особистості в дітей із церебральним паралічем? 

7. Що таке іпотерапія? 

8. Охарактеризуйте значення конструювання й малювання як методів 

психологічної корекції пізнавальних процесів у дітей із ДЦП. 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 24]. 

 

Самостійна робота 6 Діти з фізичними та психофізіологічними 

порушеннями 

1. Діти з церебральним паралічем. 

2. Діти з порушеннями слуху. 



30 

 

3. Діти з порушеннями зору. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Використовуючи техніку «photovoice», знайти та презентувати основні 

соціально-психологічні проблеми, з якими стикаються діти з фізичними та 

психофізіологічними порушеннями. 

2. Надати визначення «сурдопсихології», «тифлопсихології», 

«нейропсихології», виписати їхні завдання та предмет дослідження. 

3. Надати особливості психічного розвитку дітей з порушеннями слуху та 

слабочуючих. 

4. Надати психологічні особливості дітей з порушеннями зору. 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 14; 15; 17; 18; 20; 24]. 

 

Тема 7 Органічні симптоми та розлади 

Семінарське заняття 7 Психологічні особливості дитини з аутизмом 

Мета: розглянути особливості перекрученого психічного розвитку на 

прикладі раннього дитячого аутизму (РДА), проаналізувати причини 

виникнення цього синдрому, охарактеризувати основні клінічні й психологічні 

прояви раннього дитячого аутизму, розкрити основні напрямки 

психокорекційної роботи з цією категорією дітей.  

План 

1. Причини виникнення раннього дитячого аутизму. 

2. Основні ознаки РДА. 

3. Клініко-психологічна характеристика дітей з РДА. 

4. Методи психологічної корекції емоційних розладів дітей з РДА. 

5. Епілепсія: причини, порушення психічних пізнавальних процесів дітей 

з епілепсією. 

6. Методи патопсихологічної діагностики та корекції порушень при 

епілепсії. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово): 
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1. Законспектувати або надати анотацію на роботу: Венар Ч., Кериг П. 

Психопатология развития детского и подросткового возраста. Санкт-Петербург: 

прайм-Еврознак, 2004. С. 84–120. 

2. Охарактеризувати причини виникнення раннього дитячого аутизму. 

3. Описати психологічні особливості дітей з аутизмом залежно від 

інтенсивності поразки базальної афективної сфери. 

4. Проаналізувати особливості сприйняття, моторики, інтелекту, 

емоційної сфери дітей із синдромом РДА. 

5.  Надати характеристику порушень мовного розвитку як одного з 

основних ознак РДА. 

6. Описати особливості психологічної корекції емоційних порушень 

(страхів, агресії). 

7. З’ясувати особливості комплексної клініко-психолого-педагогічної 

корекції раннього дитячого аутизму. 

8. Розв’язати такі практичні кейси (письмово). 

А) Кейс 1. Денис М., 6 років. Звернулася мати із сином на консультацію зі 

скаргою на затримку у формуванні мови й чудоковатості поведінки. Зі слів 

матері, дитина народилася в строк, з нормальною вагою й ростом. Відмовлявся 

брати груди, довго не формувався «комплекс пожвавлення». Незважаючи на це, 

ранній розвиток відповідав нормі, перші слова з’явилися в 9 місяців, навички 

ходьби в 1 рік і 2 місяці. Дитячий сад дитина не відвідує, виховується вдома. У 

цей час у дитини присутня фразова мова з аграматизмами; плутаються 

займенники, себе називає на «ти» або «Денис», мати може назвати на «я». З 

питань уживає тільки «де?» і те вкрай рідко. Мова являє собою коментар усіх 

подій, що відбуваються з дитиною, його дій і бажань. Часті неологізми, іноді 

незрозумілі для навколишніх: «Чурляка», «Небияк» та ін. Нові, подібні за 

звучанням слова дитина може повторювати протягом декількох днів, не 

цікавлячись їхнім змістом.  

Моторика розвинена слабко, погано, часті стереотипні дії: розгойдування, 

переступання з ноги на ногу; малює однаково правою й лівою рукою, іноді 
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двома відразу. Олівець утримує в кулаці. Себе дитина обслуговує: самостійно 

їсть, одягається. Виражена вибірковість у їжі, страх перед новою їжею. Окрім 

цього Денис боїться собак, голосних звуків, уникає спілкування з дітьми. Матір 

турбують такі особливості дитини. Вона хотіла вирішити питання про форму й 

місце навчання. Дитина вміє читати, рахує в межах 100, легко читає тризначні 

числа. Питання. 1) Який тип порушення психічного розвитку можливий у 

цьому випадку? 2) Консультація якого фахівця обов’язкова? 3) Чи можливо 

навчання в масовій школі? 

Б) Кейс 2. Данило К., 8 років. Звертання до психолога з ініціативи матері 

й учительки. Закінчує 1 клас. Учительку турбують чудності в поводженні 

дитини, нерівномірна успішність. Зі слів матері відомо, що дитина народилася 

завдяки Кесареву перетину. Протягом першого року життя був пасивний, часто 

розгойдувався в ліжку, грати не намагався, водив руками перед очами. Ходити 

став у 15 місяців, перші слова в 1,5 року. Фразова мова сформувалася до 4 

років, до цього віку він рахував до 20, знав багато віршів і казок. У 5 років 

вільно читав. Уживання слова «я» з’явилося в 6 років, до цього називав себе 

«він». У 6 років уперше почав самостійно їсти й одягатися. З дітьми не 

спілкується, на відхід матері не реагує. У 7 років пішов у школу, довго не міг 

звикнути до дисципліни: губив ранець, підхоплювався з місця, ходив по класу, 

міг мовчачи піти в середині уроку. Дітей уникає, на перерві залишається в 

класі. Під час патопсихологічного обстеження контакт залишається 

формальним, відношення до завдань байдужне. Довільна концентрація уваги 

трохи утруднена. Реакція на заохочення відсутня, у разі надання допомоги – 

повне припинення діяльності. Емоції проявляються слабко. Вербальний 

інтелект – 118 балів, невербальний – 80 (за методикою Векслера). Питання. 

1) Який тип порушень психічного розвитку в Данила? Відповідь обґрунтуйте. 

Контрольні питання 

1. Які психологічні механізми лежать ґрунтуються на ранньому дитячому 

аутизмі? 

2. У чому значущість роботи з родиною дитини із РДА? 
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3. Яка особливість ігрової діяльності дитини з раннім дитячим аутизмом? 

4. Що таке «холдинг-терапія?» 

5. Назвіть методи розвитку дрібної моторики дітей із РДА. 

6. Чи є арт-терапія ефективною в роботі з дітьми із синдромом раннього 

дитячого аутизму? 

7. Які особливості міжособистісної взаємодії дітей із РДА? 

8. До якого виду психічного дизонтогенезу належить синдром раннього 

дитячого аутизму? 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 15; 16–19; 24]. 

 

Самостійна робота 7 Органічні симптоми та розлади 

1. Мінімальна мозкова дисфункція. 

2. Епілепсія. 

3. Розлад аутистичного спектру. Синдром Аспергера. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Використовуючи техніку «photovoice», знайти та презентувати основні 

соціально-психологічні проблеми, з якими стикаються діти з розладами 

аутистичного спектру. 

2. Охарактеризувати основні симптоми синдрому Аспергеру. 

3. Надати визначення «мінімальній мозковій дисфункції» та які механізми 

її виникнення? 

4. Виписати психологічні зміни в структурі психічного та особистісного 

розвитку дитини внаслідок епілепсії. 

Література: [1; 2; 4–6; 9; 11; 12; 15–19; 24]. 

 

Тема 8 Порушення психічного розвитку в підлітковому віці 

Семінарське заняття 8 Патопсихологічні прояви в поведінці підлітків 

Мета: розглянути прояви акцентуацій характеру та психопатій в 

підлітковому віці; визначити підліткові невротичні реакції; з’ясувати основні 
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соціально-психологічні механізми виникнення патопсихологічних реакцій у 

підлітків. 

План 

1. Причини виникнення патопсихологічних порушень у підлітків. 

2. Акцентуації характеру та психопатії у підлітків. 

3. Типологія соціально дезадаптованої поведінки. 

4. Маніфестація психічних розладів у підлітків. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 

1. Виписати різновиди соціально дезадаптованої поведінки неповнолітніх. 

2. Охарактеризувати особливості сімейного виховання як чинник впливу 

на особистісний розвиток підлітків. 

3. Перелічіть первинні прояви психічного захворювання в підлітковому 

віці. 

Контрольні питання 

1. Чим акцентуації характеру відрізняються від психопатій? 

2. Які підходи до класифікації неправильних типів сімейного виховання 

вам відомі? 

3. Як на розвиток підлітка може вплинути емоційна незрілість батьків? 

4. Чому в підлітковому віці підвищується ризик самогубств та 

зловживання психоактивними речовинами? 

5. Які методики психодіагностичного дослідження патопсихологічного 

розвитку підлітка вам відомі? 

Література: [4; 5–8; 10; 11; 15; 17; 21–22; 25]. 

 

Самостійна робота 8 Допомога підліткам у кризових ситуаціях 

1. Кризові ситуації в підлітковому віці. 

2. Сімейна ситуація як чинник впливу на поведінкові протести підлітків. 

3. Значення шкільної психологічної служби в роботі з підлітками. 

4. Психіатрична служба в роботі з підлітками. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 
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1. Охарактеризувати основні проблеми підліткових депресій, причини їх 

виникнення та психодіагностичні маркери. 

2. Знайти приклади з літературних джерел або кінофільмів щодо 

деструктивних дитячо-батьківських стосунків та проявів поведінкових 

протестів у підлітків (оформити у вигляді презентацій). 

3. Знайти та описати особливості психологічної та психіатричної 

допомоги підліткам у сучасній Україні та за кордоном. 

Література: [4; 5–8; 10; 11; 15; 17; 21–22; 25]. 

 

Тема 9 Психологічні практики допомоги дитині з 

патопсихологічними порушеннями та її батькам 

Семінарське заняття 9 Сучасні методи психологічної корекції та 

консультування 

Мета: розглянути доказові методи психологічної допомоги дітям та 

підліткам у подоланні патопсихологічних проявів; ознайомитися із сучасними 

практиками психологічної допомоги дітям, підліткам та їхнім батькам. 

План 

1. Основні напрями психологічної допомоги дітям: віковий аспект. 

2. Види корекційної допомоги дітям у разі порушення психічного 

розвитку. 

3. Види психологічної допомоги дітям у подоланні кризових ситуацій. 

Завдання для самостійної роботи (виконуються письмово) 

1. Виписати цілі та принципи консультаційно-корекційної роботи з 

дітьми різного віку. 

2. Охарактеризувати особливості індивідуальної та групової роботи з 

дітьми та підлітками. 

3. Обрати будь-яку кризову ситуацію (наприклад, шкільний булінг, втрата 

близької людини, пережиті військові дії, переселення, нова соціальна ситуація, 

нерозділене кохання тощо) і прописати програму психологічної допомоги. 

4. Розв’язати практичні кейси (письмово). 
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А) Кейс 1. Олександр 15 років. До психолога звернулася мати та класний 

керівник. З їхнього погляду Саша мало спілкується з дітьми в класі, не бере 

участі у загальних заходах (шкільних вечорах, зустрічах тощо). Шкільна 

успішність підлітка добра, але нерівномірна. Мати хвилює, що Саша мало 

спілкується з батьками та старшим братом. Весь вільний час він проводить у 

своїй кімнаті, де грає у комп’ютерні ігри або пише сам програми для 

комп’ютерів. Читає виключно спеціальну літературу з програмування. Під час 

психологічного дослідження порушень з боку пам’яті, уваги підлітка, його 

працездатності не виявлено. Під час виконання класифікацій, виключення – 

окремі рішення за суб’єктивно-значущими ознаками, але такі рішення легко 

піддаються корекції. Емоційне сприйняття не порушене. Самооцінка висока, 

підліток усвідомлює своє незначне спілкування, але не вважає це проблемою. 

«А про що з ними говорити?». За результатами методики «ПДО» відмічається 

виражена шизоїдна акцентуація з високим ризиком психопатизації, тенденція 

до делінквентності та алкоголізації не відмічається. Систему своїх стосунків з 

однокласниками та батьками підліток оцінює як задовільну. Питання. 1) Чи 

потребує Саша психологічної корекції? 2) Про що потрібно повідомити батьків 

та педагога і які поради їм потрібно надати? 

Б) Кейс 2. Василь, 6 років. До психолога звернулася мати з проханням про 

корекційно-консультативну допомогу. Вася ріс та розвивався нормально, 

ходити та говорити почав своєчасно. Два тижні назад Вася став свідком такої 

сцени – п’яний батько ламав меблі, бив мати, голосно лаявся. Батько не 

страждає на алкоголізм, ситуація була одиничною. Однак у дитини з’явився 

страх темряви, самотності, «страшного дядька». У присутності батька дитина 

мовчить. Під час психологічного обстеження дитина вступає в контакт 

поступово, але потім грає, справляється з усіма завданнями. Порушень з боку 

психічних процесів не має. Інтелект у межах вікової норми, самооцінка 

адекватна. Дитина не впевнена в позитивному ставленні до неї батька. Під час 

виконання проективних методик відмічається висока тривожність, 
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фрустрованість. Питання. 1) Чи потребує дитина психологічної корекції? 2) 

Які форми можна запропонувати? 3) Що можна порадити батькам хлопця? 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняттям «психологічна корекція», «психологічне 

консультування», «психотерапія». 

2. Які техніки доцільно використовувати з дітьми дошкільного віку? 

3. Які показання та протипоказання для використання індивідуальної та 

групової психологічної допомоги? 

4. Техніки якого психологічного напряму є доказовими в роботі з 

депресією? 

5. У чому полягає особливість психологічного супроводу дітей з тяжкими 

соматичними захворюваннями? 

6. Які заходи потрібно застосовувати шкільному психологу для превенції 

шкільного булінгу? 

Література: [4; 5–8; 10; 11; 15; 17; 21–22; 26–27]. 

 

Самостійна робота 9 Спеціальні заклади для дітей і підлітків з 

відхиленнями в поведінці та психофізичному розвитку 

1. Відкриті та закриті спеціальні навчальні заклади для дітей з 

відхиленням у розвитку. 

2. Психологічний супровід в інклюзивній освіті. 

3. Психологічний супровід батьків у ситуації патопсихологічного 

розвитку дитини. 

Завдання для самоперевірки (виконуються письмово) 

1. Описати специфіку впровадження інклюзивної форми навчання в 

сучасній українській школі. 

2. Виписати причини та процедури направлення дитини в спеціальні 

навчальні заклади закритого типу. 
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3. Знайти приклади в літературі, в кіно щодо перебування дітей з 

патопсихологічними порушеннями в різних закладах – описати специфіку цих 

закладів, роботу психолога в цих закладах. 

4. Розв’язати практичні кейси (письмово). 

А) Кейс 1. Олена, 7 років. Дівчина направлена на психолого-медико-

педагогічну комісію через необхідність вибору місця та форми навчання. Олена 

народилася від патологічних пологів, маючи ускладнення. Протягом першого 

року життя був поставлений діагноз «дитячий церебральний параліч», парез 

правої руки та ноги. Дитина відставала в розвитку, відвідувала спеціалізований 

дитячий садок для дітей із ДЦП, але програму засвоювала недостатньо. Під час 

патопсихологічного дослідження відмічається порушення обсягу уваги, 

механічне запам’ятовування – в межах норми, змістовне запам’ятовування 

недостатнє, однак доступні прості узагальнення. Дівчинка знає основні 

кольори, геометричні фігури, окремі букви, рахунок у межах 10, IQ – 67 балів. 

Самооцінка недиференційована, надання допомоги покращує результати, але не 

суттєво. Питання. 1) Яке місце та форму навчання можна запропонувати в 

цьому випадку?  

Б) Кейс 2. Юра, 13 років. На стаціонарне обстеження був направлений із 

спеціальної загальноосвітньої школи для дітей та підлітків, які потребують 

особливих умов виховання через те, що скоїв спробу суїциду. Із матеріалів 

особистої справи відомо, що Юра ріс і розвивався нормально, у школу пішов 

вчасно. Навчальні досягнення коливаються залежно від стосунків із вчителем. З 

однокласниками стосунки нерівні, часто вступає в бійки з ними з будь-якого 

приводу. Мати Юри виховує сина одна, працює прибиральницею. Через  

систематичні пропуски в школі, бійки та втечі з дома Юра з 12 років стоїть на 

обліку в Інспекції у справах неповнолітніх. Чотири місяці тому, після бійки із 

сусідським хлопцем, якому Юра наніс тяжкі тілесні ушкодження, був 

направлений у спеціальну школу закритого типу. Там він з трудом адаптувався 

до режиму, здійснивши дві втечі. Після останньої втечі, знаходячись у 

«карантині», намагався скоїти самогубство. Під час патопсихологічного 
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обстеження порушень з боку пам’яті, уваги, мислення не знайдено. 

Відмічається виражене швидке зниження інтересу до всього. Під час 

дослідження особистості виявлена акцентуація за збудливим типом з високим 

ризиком формування психопатії. Рівень домагань занадто нестійкий. У ситуації 

фрустрації домінують екстрапунітивно-самозахисні реакції. За результатами 

виконання завдань проективних методик відмічається прагнення до емансипації 

протестні реакції, агресія, імпульсивність, думки про самогубство. Питання. 

1) Чому Юра здійснив спробу самогубства? 2) Який прогноз подальшої 

поведінки Юри у спецшколі? 3) Що ви порадити вжити під час психологічної 

роботи з хлопцем? 

Література: [4; 5–8; 10; 11; 15; 17; 21–22; 26–27]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ 

1. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

2. Місце дитячої патопсихології в системі наук. 

3. Історія розвитку дитячої патопсихології. 

4. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей. 

5. Значення даних про порушення в розвитку дитини для оптимізації 

навчально-виховного процесу. 

6. Детермінанти відхилень в особистісному розвитку дитини. 

7. Поняття про психічний дизонтогенез. 

8. Патопсихологічні параметри психічного дизонтогенезу. 

9. Класифікація психічного дизонтогенезу. 

10. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. 

11. Неекспериментальні методи психологічного вивчення дітей з 

порушеннями розвитку. 

12. Експериментально-психологічне вивчення дітей з порушеннями 

розвитку. 

13. Методики дослідження сприйняття й уваги в дітей. 

14. Особливості проведення патопсихологічного дослідження мнестичних 

процесів дітей. 

15. Методики дослідження мислення, особливості проведення й 

інтерпретації результатів. 

16. Визначення поняття «розумово відстала дитина». Причини порушень 

інтелектуального розвитку  дітей. 

17. Психологічна характеристика розумово-відсталих дітей. 

18. Особистісні особливості розумово-відсталої дитини. 

19. Методи психологічної діагностики дітей з розумовою відсталістю. 

20. Основні форми й методи психологічної допомоги дітям з діагнозом 

«олігофренія». 

21. Легкий ступінь розумової відсталості. 

22. Помірний ступінь розумової відсталості. 
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23. Глибокий ступінь розумової відсталості. 

24. Етіологія й патогенез ДЦП. 

25. Характеристика порушень рухових функцій у дітей із ДЦП. 

26. Психолого-педагогічне обстеження дітей із ДЦП. 

27. Психологічна допомога дітям із церебральним паралічем, її напрями й 

завдання. 

28. Визначення, причини, класифікація затримки психічного розвитку. 

29. Характеристика дітей із психофізичним інфантилізмом. 

30. ЗПР соматогенного походження. 

31. ЗПР психогенного походження. 

32. Затримка психічного розвитку церебрально-органічного генезу. 

33. Принципи психологічної корекції дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

34. Органічні синдроми й розлади в дитячому віці. 

35. Синдром раннього дитячого аутизму – причини, види, симптоматика, 

напрями допомоги. 

36. Психологічні особливості дитини із синдромом Дауна. 

37. Синдром Аспергера – причини, симптоматика, допомога. 

38. Етіологія дитячих неврозів. 

39. Психотерапія дитячих неврозів. 

40. Емоційні порушення в дитячому й підлітковому віці: причини, види, 

психологічні методи діагностики й корекції. 

41. Психосоматичні розлади в ранньому дитячому віці. 

42. Психосоматичні розлади в підлітковому віці. 

43. Психологічні особливості психопатій. 

44. Особливості протікання епілепсії в дитячому й підлітковому віці: 

причини виникнення, особливості протікання психічних пізнавальних процесів 

й особистісних особливостей. 

45. Типологія соціально дезадаптованого (девіантного) поводження. 

46. Психосоматичні розлади в молодшому шкільному віці. 
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47. Акцентуації характеру й психопатії в підлітків. 

48. Види корекційної допомоги дітям у разі порушень психічного 

розвитку. 

49. Спеціальні навчальні заклади для дітей з порушеннями психічного 

розвитку. 

50. Психологічні особливості дітей з порушеннями слуху. 

51. Психологічні особливості дітей з порушеннями зору. 

52. Психологічні особливості дітей з тяжкими соматичними 

захворюваннями. 

53. Особливості психіатричної допомоги дітям в Україні. 

54.  Практики впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

55. Психологічні напрями допомоги батькам дітей з патопсихологічними 

розладами. 

 

 



43 

 

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Підставою для визначення оцінки з навчального курсу «Спецпрактикум з 

дитячої патопсихології» є рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, 

передбаченого навчальною програмою. 

Розподіл балів, які отримують студенти під час аудиторних занять та 

самостійної роботи 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1–Т3 Т4–Т9 

Лекції 3 4 7 

Семінарські заняття 9 (3х3) 15 (5х3) 24 

Виконання завдань до 

самостійної роботи 

9 (3х3) 18 (6х3) 27 

Тести МК-1, МК-2  10 12 22 

Всього 31 49 80 

Диференційований 

залік 

  
20 

Усього:  100 
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