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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10.Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

11.Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

12.Методичні рекомендації та розробки викладача; 

13.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

14.Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

15.Інші матеріали. 
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Назва: Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення 

1. Ідентифікація 

Шифр: 01.01.ДВС.1.05 Характеристика навчального курсу 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS: 5 

Модулів: 5 

Змістовних модулів: 5 

Загальна кількість годин: 150 год. 

 

Нормативна 

Курс: ІІ 

Семестр: ІV 

Лекції: 20 

Практичні заняття: 30 

Самостійна робота: 100 

Вид контролю: залік 

2. Мета курсу: ознайомлення студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з 

базовими теоретичними положеннями, сутністю та завданнями 

нейропсихологічної діагностики пізнавальних процесів дітей, функціями мозку та 

різновидами його порушень, класифікацією порушень мовлення, основними 

діагностичними методиками для дітей, які мають порушення мови. 

3. Опис курсу. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 

Введення в психодіагностику.  

Особливості нейропсихологічної діагностики 

Сутність, принципи та положення психодіагностичної діяльності психологів у 

роботі з дітьми. Специфіка нейропсихологічного дослідження. Діагностика дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

Змістовий модуль 2 

Проведення психодіагностичного обстеження 

Організація та проведення психодіагностичного обстеження, визначення шляхів 

роботи з клієнтом. Стандарті тестові методики. Проективні методики. Специфіка 

застосування тестів з різними віковими категоріями досліджуваних. Загальна 

схема нейропсихологічного обстеження дітей. 

 

 



Змістовий модуль 3 

Характеристика пізнавальної сфери людини 

Сутність та різновиди відчуттів людини. Сприймання – сутність та різновиди, 

властивості та закономірності. Мислення людини – сутність та різновиди. Увага – 

сутність, функції та різновиди. Пам’ять – сутність, функції та різновиди. Сутність 

та різновиди уяви.  Особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей з 

порушеннями мовлення.  

 

Змістовий модуль 4 

Особливості пізнавального розвитку людини на різних вікових етапах 

Пізнавальний розвиток немовлят, дітей раннього віку, дошкільнят, дітей 

молодшого шкільного віку та підлітків. 

 

Змістовий модуль 5 

Психодіагностика пізнавальних процесів дитини. Свідомість та емоційно-

особистісна сфера як проблеми нейропсихології 

Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дитини: відчуттів та 

сприймання, мислення, пам’яті, уваги та уяви. Методи діагностики тактильних і 

соматогностичних функцій. Діагностика уваги, памʼяті, мовленнєвих функцій 

читання і письма. Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дітей з 

порушеннями мовлення. Різновиди та причини порушень мовлення. Методики 

нейропсихологічного обстеження. 

Загальна характеристика поняття свідомості. Нейропсихологічних підхід до 

вивчення порушень свідомості. Загальна характеристика понять особистості та 

емоцій. Структура емоційної сфери. Схема нейропсихологічного вивчення 

емоційно-особистісної сфери. 

Структура поведінкового акту. Функціональний стан в структурі поведінки. 

Мотиваційна сфера особистості. Нейрофізіологічні основи навчання. Навчання та 

закономірності умовно-рефлекторної діяльності. Різновиди знань (номологічне, 

номопрагматичне, фактичне тощо). Засоби діагностики рівня знань. 

Загальносистемні закономірності і специфіка людського досвіду. 

 



4. Завдання курсу. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- предмет нейропсихологічної діагностики; 

- історію (етапи становлення нейропсихології як науки);  

- основні категорії і поняття нейропсихології та психодіагностики;  

- загальну теорію психодіагностики; 

- предмет і методи психологічного пізнання нейропсихології;  

- взаємозв’язок порушень мови з психічними порушеннями;  

- вплив мовленнєвих порушень на особистісний та пізнавальний розвиток 

дитини; 

- основні типологічні моделі особистості з порушеннями мовлення; 

вміти: 

- застосовувати методи нейропсихологічного діагностування; 

- здійснювати діагностичну роботу мовленнєвих порушень дитини та їх 

причин; 

- застосовувати одержані теоретичні знання для роботи з дітьми із тяжкими 

порушеннями мовлення з метою корекції відхилень;  

- проводити аналіз виниклих ситуацій з позиції психологічних знань і у 

подальшому використовувати ці знання для їх вирішення. 

5. Статус у навчальному плані. 

Нормативний курс із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

інклюзивної освіти Шапошникова Ю. Г. 

7. Форми і методи навчання: лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних методів, інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, 

індивідуальна робота, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний та 

підсумковий контроль здійснюється у вигляді опитування, оцінювання рефератів 

та презентацій з дисципліни, модульних контрольних робіт, тестування. Для 

оцінювання використовується національна чотирьохбальна шкала: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  



Набір балів: 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів 

студенти набирають на іспиті. 

9. Мова викладання: українська. 
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Вступ 

Мета: курс «Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення» розрахований на студентів вищих 

навчальних закладів, тому метою даного курсу є ознайомлення студентів 

спеціальності з базовими теоретичними положеннями цієї навчальної дисципліни, 

зокрема з її понятійним апаратом, найбільш загальними відомостями про роботу 

мозку, його порушеннями та їх причини, специфіку розвитку пізнавальних 

процесів та особистості з порушеннями мови, психодіагностикою порушень мови, 

а також з прийомами практичного застосування набутих знань.   

Завданням викладання цієї дисципліни є поглиблене вивчення студентами  

досягнень психології в сфері нейропсихології, психодіагностики, патопсихології, 

логопсихології та психосемантики, ознайомлення з психодіагностичними мето-

диками пізнавальної сфери під час роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями. 

Введення майбутнього спеціаліста у світ нейропсихологічних основ діагностики 

пізнавальної діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення як наукового 

знання, викладення основних уявлень про природу суб’єктивної реальності 

уявлень, її специфіку, структуру та феноменологію; етапи вікового розвитку 

людини; сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості, розвиток у 

майбутнього спеціаліста зацікавлення до пізнання іншого і самопізнання, 

застереження від спрощених представлень про природу людини, особливо 

небезпечних для педагога-вихователя; закласти фундамент ефективного 

оволодіння і наступного використання знань інших галузей психології. Студенти 

повинні: знати основні категорії і поняття психодіагностичної науки, її предмет і 

методи психологічного пізнання; основи нейропсихології, сутність пізнавальних 

процесів, взаємопов’язаність роботи мозку та психіки, закономірності станов-

лення і розвитку особистості у всіх її проявах (діяльності, спілкуванні, пізна-

вальних процесах, індивідуально-типологічних властивостях і т.д.), психологічні 

причини мовленнєвих порушень у дітей; вміти застосовувати одержані теоретичні 

знання для роботи з учнями з метою підвищення ефективності пізнавальної 

діяльності в навчально-виховному процесі, проводити аналіз виниклих 

педагогічних та життєвих ситуацій з позиції психологічних знань і у подальшому 

використовувати ці знання  для їх вирішення. Мета викладання цієї дисципліни – 



сприяння формування гармонійно розвиненої особистості, забезпечення студентів 

міцними знаннями з психотерапії та корекції з подальшим їх практичним 

використанням, закласти фундамент ефективного оволодіння знаннями інших 

галузей психології і наступного використання. 

Очікувані результати: в результаті вивчення курсу «Нейропсихологічні 

основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення» студенти повинні знати предмет нейропсихології та психодіагностики 

та їх зв’язок з іншими науками; загальну теорію психодіагностики; основні 

типологічні моделі особистості з порушеннями мовлення. Вміти: застосовувати 

одержані теоретичні знання на практиці для діагностики пізнавальної сфери дітей 

з тяжкими порушеннями мовлення, оптимізації діяльності людини, діагностичної 

роботи з дітьми з порушеннями мовлення, користуватися вивченими психо-

діагностичними тестами; визначати основні типологічні моделі особистості з 

порушеннями мовлення тощо. 

Критерії оцінювання: виконання контрольних модульних робіт (КМР), по-

точне опитування, тестування, реферат, доповідь, практичні завдання, перевірка 

зошитів, створення презентацій PowerPoint, виконання психологічних вправ, 

вирішення проблемних завдань, застосування діагностичних та корекційних 

методик.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває таким 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: здатність засвоювати наукову картину світу, що 

розширює культурологічні і загальнолюдські розуміння світу, обізнаність з 

основини знаннями в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, здатний 

аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, вміє використовувати методи 

цих наук у своїй професійний і соціальній діяльності; має цілісні уявлення про 

предмети та явища, які відбуваються у суспільстві і природі, методи їх пізнання; 

володіє культурою мислення і знає його закони; уміє на науковій основі 

організувати свою роботу, використовувати найновіші методи; здатність до 

узагальнення, сприйняття інформації, володіння культурою мислення,  аналізу, 

сприйняття інформації.  



ІІ. Фахові: здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства; здатність використовувати понятійний 

апарат психології для вирішення професійний задач; здатність  освоєння  

психологічних наук, системи знань, що забезпечує фундаментальну підготовку для 

подальшого оволодіння  фаховими дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в 

галузі дошкільної освіти; здатність усвідомлювати і будувати навчально-виховний 

процес з предмету з використанням психологічних знань; знати умови формування 

особи, феномен культури та її роль у людській життєдіяльності; здатність 

продукувати чітке, плавне, логічне мовлення; здібність реалізовувати наукові 

дослідження, оцінювати і власний навчальний досвід та удосконалювати свої 

навчальні стратегії. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться _150_ годин / _5_ кредитів 

ECTS. 

Програма навчальної дисципліни 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 

Введення в психодіагностику.  

Особливості нейропсихологічної діагностики 

Сутність, принципи та положення психодіагностичної діяльності психологів у 

роботі з дітьми. Специфіка нейропсихологічного дослідження. Діагностика дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення. 

 

Змістовий модуль 2 

Проведення психодіагностичного обстеження 

Організація та проведення психодіагностичного обстеження, визначення шляхів 

роботи з клієнтом. Стандарті тестові методики. Проективні методики. Специфіка 

застосування тестів з різними віковими категоріями досліджуваних. Загальна 

схема нейропсихологічного обстеження дітей. 

 



Змістовий модуль 3 

Характеристика пізнавальної сфери людини 

Сутність та різновиди відчуттів людини. Сприймання – сутність та різновиди, 

властивості та закономірності. Мислення людини – сутність та різновиди. Увага – 

сутність, функції та різновиди. Пам’ять – сутність, функції та різновиди. Сутність 

та різновиди уяви.  Особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей з 

порушеннями мовлення.  

 

Змістовий модуль 4 

Особливості пізнавального розвитку людини на різних вікових етапах 

Пізнавальний розвиток немовлят, дітей раннього віку, дошкільнят, дітей 

молодшого шкільного віку та підлітків. 

 

Змістовий модуль 5 

Психодіагностика пізнавальних процесів дитини. Свідомість та емоційно-

особистісна сфера як проблеми нейропсихології 

Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дитини: відчуттів та 

сприймання, мислення, пам’яті, уваги та уяви. Методи діагностики тактильних і 

соматогностичних функцій. Діагностика уваги, памʼяті, мовленнєвих функцій 

читання і письма. Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дітей з 

порушеннями мовлення. Різновиди та причини порушень мовлення. Методики 

нейропсихологічного обстеження. 

Загальна характеристика поняття свідомості. Нейропсихологічних підхід до 

вивчення порушень свідомості. Загальна характеристика понять особистості та 

емоцій. Структура емоційної сфери. Схема нейропсихологічного вивчення 

емоційно-особистісної сфери. 

Структура поведінкового акту. Функціональний стан в структурі поведінки. 

Мотиваційна сфера особистості. Нейрофізіологічні основи навчання. Навчання та 

закономірності умовно-рефлекторної діяльності. Різновиди знань (номологічне, 

номопрагматичне, фактичне тощо). Засоби діагностики рівня знань. 

Загальносистемні закономірності і специфіка людського досвіду. 

 



12. Рекомендована література 

1. Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и 

чтения младших школьников / Под общей ред. Т.В. Ахутиной, О.Б. Инша-ковой. – 

М.: В.Секачев, 2008. – 128 с. 

2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход /        

Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. 

3. Визель Т.Г.Основы нейропсихологии / Т.Г. Визель. – М.: «АСТ», 2009. –384 c. 

4. Волковская, Т.Н., Юсупова, Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с 

общим недоразвитием речи / Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова. – М.: Книголюб, 

2004. – 104 с. 

5. Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика: учебно-

практическое руководство / А. П. Двинин, И. А. Романченко. — СПб.: Речь, 2012. 

— 283 с. 

6. Голубева Э.А. Индивидуальные  особенности памяти человека / Э.А. 

Голубева.  – Москва:Педагогика, 1980. – 256 с.  

7. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти / Р.М. Грановская. – Москва: 

Наука, 1974. – 360 с.  

8. Громова Е.А. Память и её резервы / Е.А. Грановская. – Москва: Знание, 1983. – 

64 с.  

9. Дормашев Ю.Б.  Психология внимания / Ю.Б. Дормашев, В.Я. Романов. – 

Москва:  

 Романов В.Я. Тривола, 1995. –  348  с. 

10.Калягин В.А. Логопсихология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

В.А.Калягин, Т.С.Овчинникова. – М.: Академия, 2006. – 320 с. 

11.Лауткина С.В. Логопсихология: учебно-методическое пособие /С.В.Лауткина. – 

Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М.Машерова», 2007. – 173 с. 

12.Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки / В.С. Лозниця. – Київ: КНЕУ, 

2001. – 288 с.  

13. Лурия А.Р. Лекции по общей психологи / А.Р. Лурия. – СПб.: Питер, 2004. – 

320 с. 

14. Лурия А. Р.  Основы нейропсихологии. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

Заведений / А.Р. Лурия. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 384 с. 



15. Лурия А.Р. Нейропсихология памяти / А.Р. Лурия. – М.: Педагогика, 1976. – 

192 с. 

16. Максименко С.Д. Медична психологія : підручник / С.Д. Максименко, Я В. 

Цехмістер, І.А. Коваль, К. С. Максименко; за загальною ред. С.Д. Максименка. – 

2-е вид. – К.: Слово, 2014. – 516 с. 

17. Прасол Д.В. Основи психосемантики: Навчально-методичний посібник /  

Прасол Н.О. Д.В. Прасол, Н.О. Прасол. – Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2010. – 96 с.    

18. Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста. Учебное пособие / Ю.В. 

Микадзе. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 

19.Савина Е. А. Состояние диалогической речи у детей младшего школьного 

возраста, имеющих общее недоразвитие речи // Практическая психология и 

логопедия. – 2005. – № 4. – С. 26-28.  

20. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е.  Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд. / Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, 

Соболева А.Е.– СПб.: Питер, 2008. – 80 с. 

21.Скворцов И.А., Адашинская Г.А., Нефедова И.В. Модифицированная методика 

нейропсихологической діагностики коррекции при нарушениях развития высших 

психических функций у детей / И.А. Скворцов, Г.А. Адашинская, И.В. Нефедова. 

– Москва: Тривола, 2000. – 50 с. 

22. Хомская Е.Д. Нейропсихология: 4-е издание / Е.Д. Хомская. – СПб.: Питер, 

2005.  – 496 с. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

01 Освіта /Педагогіка Нормативна 

 

 
Спеціальність 

012 Дошкільна освіта 

(шифр і назва) 

Модулів – 5 

Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

10 
2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: доповідь, 

реферат, тест 

досягнень 

      (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання – 12 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень:  

бакалавр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

100 год.  

МКР: 25 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

- для денної форми навчання: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна 

робота (до 33/67%); 

- для заочної форми навчання: 14 год. – аудиторні заняття, 132 год. – самостійна 

робота (до 10/90%).  

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: курс «Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення» розрахований на студентів вищих навчальних 

закладів, тому метою даного курсу є ознайомлення студентів спеціальності з базовими 

теоретичними положеннями цієї навчальної дисципліни, зокрема з її понятійним 

апаратом, найбільш загальними відомостями про роботу мозку, його порушеннями та 

їх причини, специфіку розвитку пізнавальних процесів та особистості з порушеннями 

мови, психодіагностикою порушень мови, а також з прийомами практичного 

застосування набутих знань.   

Завданням викладання цієї дисципліни є поглиблене вивчення студентами  

досягнень психології в сфері нейропсихології, психодіагностики, патопсихології, 

логопсихології та психосемантики, ознайомлення з психодіагностичними мето-диками 

пізнавальної сфери під час роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями. Введення 

майбутнього спеціаліста у світ нейропсихологічних основ діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення як наукового знання, викладення 

основних уявлень про природу суб’єктивної реальності уявлень, її специфіку, 

структуру та феноменологію; етапи вікового розвитку людини; сприяння формуванню 

гармонійно розвиненої особистості, розвиток у майбутнього спеціаліста зацікавлення 

до пізнання іншого і самопізнання, застереження від спрощених представлень про 

природу людини, особливо небезпечних для педагога-вихователя; закласти фундамент 

ефективного оволодіння і наступного використання знань інших галузей психології. 

Студенти повинні: знати основні категорії і поняття психодіагностичної науки, її 

предмет і методи психологічного пізнання; основи нейропсихології, сутність 

пізнавальних процесів, взаємопов’язаність роботи мозку та психіки, закономірності 

станов-лення і розвитку особистості у всіх її проявах (діяльності, спілкуванні, пізна-

вальних процесах, індивідуально-типологічних властивостях і т.д.), психологічні 

причини мовленнєвих порушень у дітей; вміти застосовувати одержані теоретичні 

знання для роботи з учнями з метою підвищення ефективності пізнавальної діяльності 

в навчально-виховному процесі, проводити аналіз виниклих педагогічних та життєвих 

ситуацій з позиції психологічних знань і у подальшому використовувати ці знання  для 

їх вирішення. Мета викладання цієї дисципліни – сприяння формування гармонійно 

розвиненої особистості, забезпечення студентів міцними знаннями з психотерапії та 



корекції з подальшим їх практичним використанням, закласти фундамент ефективного 

оволодіння знаннями інших галузей психології і наступного використання. 

Очікувані результати: в результаті вивчення курсу «Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення» студенти 

повинні знати предмет нейропсихології та психодіагностики та їх зв’язок з іншими 

науками; загальну теорію психодіагностики; основні типологічні моделі особистості з 

порушеннями мовлення. Вміти: застосовувати одержані теоретичні знання на практиці 

для діагностики пізнавальної сфери дітей з тяжкими порушеннями мовлення, 

оптимізації діяльності людини, діагностичної роботи з дітьми з порушеннями 

мовлення, користуватися вивченими психо-діагностичними тестами; визначати основні 

типологічні моделі особистості з порушеннями мовлення тощо. 

Критерії оцінювання: виконання контрольних модульних робіт (КМР), по-точне 

опитування, тестування, реферат, доповідь, практичні завдання, перевірка зошитів, 

створення презентацій PowerPoint, виконання психологічних вправ, вирішення 

проблемних завдань, застосування діагностичних та корекційних методик.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває таким 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: здатність засвоювати наукову картину світу, що розширює 

культурологічні і загальнолюдські розуміння світу, обізнаність з основини знаннями в 

галузі гуманітарних і соціально-економічних наук, здатний аналізувати соціально-

значущі проблеми та процеси, вміє використовувати методи цих наук у своїй 

професійний і соціальній діяльності; має цілісні уявлення про предмети та явища, які 

відбуваються у суспільстві і природі, методи їх пізнання; володіє культурою мислення і 

знає його закони; уміє на науковій основі організувати свою роботу, використовувати 

найновіші методи; здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіння 

культурою мислення,  аналізу, сприйняття інформації.  

ІІ. Фахові: здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, які 

враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства; здатність використовувати понятійний апарат психології для вирішення 

професійний задач; здатність  освоєння  психологічних наук, системи знань, що 

забезпечує фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  фаховими 



дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти; здатність 

усвідомлювати і будувати навчально-виховний процес з предмету з використанням 

психологічних знань; знати умови формування особи, феномен культури та її роль у 

людській життєдіяльності; здатність продукувати чітке, плавне, логічне мовлення; 

здібність реалізовувати наукові дослідження, оцінювати і власний навчальний досвід та 

удосконалювати свої навчальні стратегії. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться _150_ годин / _5_ кредитів ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1 

Введення в психодіагностику.  

Особливості нейропсихологічної діагностики 

Сутність, принципи та положення психодіагностичної діяльності психологів у роботі з 

дітьми. Специфіка нейропсихологічного дослідження. Діагностика дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення. 

 

Змістовий модуль 2 

Проведення психодіагностичного обстеження 

Організація та проведення психодіагностичного обстеження, визначення шляхів роботи 

з клієнтом. Стандарті тестові методики. Проективні методики. Специфіка застосування 

тестів з різними віковими категоріями досліджуваних. Загальна схема 

нейропсихологічного обстеження дітей. 

 

Змістовий модуль 3 

Характеристика пізнавальної сфери людини 

Сутність та різновиди відчуттів людини. Сприймання – сутність та різновиди, 

властивості та закономірності. Мислення людини – сутність та різновиди. Увага – 

сутність, функції та різновиди. Пам’ять – сутність, функції та різновиди. Сутність та 

різновиди уяви.  Особливості розвитку пізнавальних процесів у дітей з порушеннями 

мовлення.  



Змістовий модуль 4 

Особливості пізнавального розвитку людини на різних вікових етапах 

Пізнавальний розвиток немовлят, дітей раннього віку, дошкільнят, дітей молодшого 

шкільного віку та підлітків. 

 

Змістовий модуль 5 

Психодіагностика пізнавальних процесів дитини. Свідомість та емоційно-

особистісна сфера як проблеми нейропсихології 

Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дитини: відчуттів та сприймання, 

мислення, пам’яті, уваги та уяви. Методи діагностики тактильних і соматогностичних 

функцій. Діагностика уваги, памʼяті, мовленнєвих функцій читання і письма. 

Особливості психодіагностики пізнавальних процесів дітей з порушеннями мовлення. 

Різновиди та причини порушень мовлення. Методики нейропсихологічного 

обстеження. 

Загальна характеристика поняття свідомості. Нейропсихологічних підхід до вивчення 

порушень свідомості. Загальна характеристика понять особистості та емоцій. 

Структура емоційної сфери. Схема нейропсихологічного вивчення емоційно-

особистісної сфери. 

Структура поведінкового акту. Функціональний стан в структурі поведінки. 

Мотиваційна сфера особистості. Нейрофізіологічні основи навчання. Навчання та 

закономірності умовно-рефлекторної діяльності. Різновиди знань (номологічне, 

номопрагматичне, фактичне тощо). Засоби діагностики рівня знань. Загальносистемні 

закономірності і специфіка людського досвіду. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п мкр інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістові модулі 1-2  

Тема 1. Введення в 

психодіагностику 

14 2 2   10       

Тема 2. Специфіка 

нейропсихологічного 

дослідження 

14 2 2   10       



Тема 3. Проведення 

психодіагностичного 

обстеження 

14 2 2   10       

Разом за змістовим 

модулем 

42 6 6   30       

Змістові модулі 3-4 

Тема 1. Характеристика 

пізнавальної сфери 

людини. Ч.1 

16 2 4   10       

Тема 2. Характеристика 

пізнавальної сфери 

людини. Ч.2   

15 3 2   10       

Тема 3. Особливості 

пізнавального розвитку 

людини на різних 

вікових етапах   

17 3 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 

48 8 10   30       

 

Змістовий модуль 5 

Тема 1. 

Психодіагностика 

пізнавальних процесів 

дитини 

16 2 4   10       

Тема 2. 

Нейропсиходіагностика 

пізнавальних процесів 

дитини.  Особливості 

психодіагностики 

пізнавальних процесів 

дітей з порушеннями 

мовлення  

28 2 6   20       

Тема 3. Свідомість та 

емоційно-особистісна 

сфера як проблеми 

нейропсихології 

16 2 4   10       

Разом за змістовим 

модулем 

60 6 14   40       

Усього годин 150 20 30   100       

 

  



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи психодіагностики 2 

2 Проведення психодіагностичного обстеження 2 

3 Різновиди тестових методик 2 

4 Визначення психологічної проблеми клієнта 2 

5 Характеристика пізнавальної сфери людини 2 

6 Особливості пізнавального розвитку людини на різних 

вікових етапах 

4 

7 Особливості психодіагностики пізнавальних процесів 

дитини 

4 

8 Природа та причини порушень мовлення у дітей 4 

9 Методики нейропсихологічної діагностики пізнавальних 

процесів дітей з порушеннями мовлення. Ч. 1 

4 

10 Методики нейропсихологічної діагностики пізнавальних 

процесів дітей з порушеннями мовлення. Ч. 2 

4 

Разом 30 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Історія розвитку психодіагностики 10 

2. Загальна характеристика методів психодіагностики 10 

3. Стандартні діагностичні методики 15 

4. Віковий розвиток в дитинстві: пізнавальна сфера 15 

5.  Методики нейропсихологічної діагностики пізнавальної 

сфери дітей з порушеннями мовлення. Ч. 1 

10 

6. Методики нейропсихологічної діагностики пізнавальної 

сфери дітей з порушеннями мовлення. Ч. 2 

10 



7. Методики нейропсихологічного обстеження дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення 

10 

8. Порушення емоційно-особистісної сфери при локальних 

ушкодженнях мозку 

10 

9. Нейроанатомія мотивації. Нейрохімія мотивації. Проекція 

індивідуального досвіду на структури мозку в нормі та 

патології 

10 

Разом:  100 

 

Рекомендовані норми витрати часу на самостійну роботу студента: 

Самостійне опрацювання лекційного матеріалу – 0,5 години на 1 годину академічних 

занять. 

Підготовка до практичних (семінарських занять) – 0,5 години на 1 годину академічних 

занять. 

Підготовка і написання реферату – до 10 годин на реферат. 

Підготовка і написання доповіді – до 3 годин на доповідь. 

Створення презентацій PowerPoint – до 5 годин на презентацію. 

Виконання творчих робіт – до 10 годин на творчу роботу. 

Укладання словника дисципліни – до 5 годин на словник. 

Написання статті (підготовка до участі у конференції) – до 20 годин. 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Доповіді, повідомлення, захист рефератів, розробка тестів досягнень, створення 

презентацій PowerPoint, виконання психологічних вправ, вирішення проблемних 

завдань, застосування діагностичних методик. 

8. Методи навчання 

  Лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна  

робота, дистанційна робота студентів на сайті (навчальної дисципліни), чати. 

 

 



9. Методи контролю 

Виконання модульних контрольних робіт, поточне опитування, поточне 

тестування, написання реферату, доповіді, створення презентації PowerPoint, перевірка 

ведення зошитів.   

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Накопичувальні бали  

(Поточна та самостійна робота) 

Тест

у-

ванн

я 

(іспи

т) 

 

Загальна сума 

Модулі 

М1 М2 М3 М4 М5  

 

200 

 

 

500 

 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

Накопичувальні бали: 

 

Практичні заняття – до 10 балів за одне заняття. 

Реферативна робота – до 30 балів за один реферат. 

Презентація PowerPoint – до 30 балів за одну презентацію. 

Контрольна робота – до 60 балів за одну роботу. 

Доповідь – до 5 балів за одну роботу. 

Психологічна вправа, проблемне завдання – до 5 балів за одну роботу. 

Виконання творчих робіт – до 20 балів на творчу роботу. 

Укладання словника дисципліни – до 20 балів. 

 

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 заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

50-63 Е  

35-59 FX незадовільно з не зараховано з 



можливістю повторного 

складання 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

 

Підручники, мультимедійний навчально-методичний посібник «Психодіагностика та 

корекція в роботі шкільного психолога», навчально-методичні посібники «Основи 

психосемантики», «Психодіагностика та корекція в роботі шкільного психолога», фото, 

відеоматеріали, схеми і таблиці. 

 

12. Рекомендована література 

1. Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения 

младших школьников / Под общей ред. Т.В. Ахутиной, О.Б. Инша-ковой. – М.: 

В.Секачев, 2008. – 128 с. 

2. Ахутина Т.В. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход / Т.В. 

Ахутина, Н.М. Пылаева. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. 

3.  Визель Т.Г. Основы нейропсихологии / Т.Г. Визель. – М.: «АСТ», 2009. – 384 c. 

4. Волковская, Т.Н., Юсупова, Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам с общим 

недоразвитием речи / Т.Н. Волковская, Г.Х. Юсупова. — М.: Книголюб, 2004. — 104 с. 

5. Двинин А.П., Романченко И.А. Современная психодиагностика: учебно-

практическое руководство / А. П. Двинин, И. А. Романченко. — СПб.: Речь, 2012. — 

283 с. 
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Тема:  

Вступ до нейропсихологічних основ діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення 

Вид заняття: лекція.  

Мета: 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання галузі  нейропсихології, її методами 

та напрямками;  

- усвідомити значення, роль нейропсихології серед інших галузей психології; 

- ознайомитись з принципами нейропсихології, її улаштуванням і змістом; засвоїти 

інформацію про методи дослідження; 

- сформулювати поняття, уявлення про структуру мозку, особистості, можливих 

порушень. 

ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, інтересу, 

відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення до 

виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей предметів, часу, 

дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у процесі 

навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 

Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 

аудіовізуальні (планшет). 



Ключові поняття: анкета, експеримент, опитування, психіка, психологія, психологія 

генетична, психологія когнітивна, патопсихологія, спостереження, тест, тест досягнень, 

тест інтелекту, тест міжособистісний, тест особистісний.   
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План лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття 



2. Визначення та сутність психодіагностики. Особливості нейропсихологічної 

діагностики. 

3. Характеристика поняття здоров’я у психології. 

4. Методи нейропсихологічного обстеження дітей. 

5.  Підведення підсумків заняття. 

 

1. Організаційна частина заняття 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуалізація опорних знань 

та мотивація навчальної діяльності студентів. 

2. Визначення та сутність психодіагностики.  

Особливості нейропсихологічної діагностики 

В самому загальному виді психодіагностика є наукою й практикою постанови 

психологічного діагнозу. Термін «психодіагностика», який поширився у психіатрії після 

появи книги Роршаха «Психодіагностика», досить швидко вийшов за межі медицини, а 

термін «діагноз» почав розумітися як розпізнавання будь-якого відхилення від 

нормального функціонування чи розвитку і навіть як визначення стану конкретного 

об’єкту (індивіда, родини, малої групи, тієї чи іншої психічної функції або процесу в 

конкретної особи).  

Психологічну діагностику  варто  розглядати   як   напрямок   психологічних   

досліджень, які мають метою визначення рівнів розвитку психофізіологічних функцій, 

процесів, станів і властивостей особистості, встановлення структурних особливостей 

кожного з них та їхніх констеляцій, що утворюють помилкові синдроми поведінки, 

розпізнання станів людини при дії різних стимуляторів, стресорів, фрустраторів і складних 

ситуацій, визначення потенціалів людського розвитку (працездатності, обдарованості, 

спеціальних здібностей і т.д.).   

Психодіагностика – це розділ психології, який вивчає принципи, методичні 

прийоми й засоби побудови та застосування діагностичних процедур з метою визначення 

значень деяких психологічних феноменів, що дозволяють встановити діагноз і є як 

теоретичною дисципліною, так і сферою практичної діяльності психолога. Вона займає 

проміжне положення серед наук, які вивчають психічні явища і являє собою сполучну 



ланку між загальною та прикладною психологією, а стосовно використовуваних методів 

виступає як загальна основа, яка поєднує всі області їхнього практичного застосування.   

Як теоретична дисципліна загальна психодіагностика розглядає закономірності 

винесення валідних та надійних діагностичних суджень, правила „діагностичних 

умовиводів”, за допомогою яких здійснюється перехід від ознак чи індикаторів певного 

психічного стану, процесу до констатації наявності і вираз-ності цих психологічних 

„перемінних”.  

Мета сучасної психодіагностики – фіксувати в упорядкованому виді розходження 

між людьми та групами людей, її завданням в самому загальному виді є встановлення 

індивідуального ступеня виразності психічних властивостей та їхніх інтраіндивідуальних 

взаємозв’язків. 

Предметом психодіагностики є набір різного роду діагностичних методів, за 

допомогою яких виявляється психічна своєрідність людини, статистичні виміри динаміки 

зміни психічного статусу під впливом тих чи інших обставин і загальна теорія особистості, 

яку використовує психодіагностика. Психічне в предметі психодіагностики виявляється в 

самих різних формах і проявах, однак діагностично релевантним воно стає лише тоді, коли 

включається в систему конкретних відносин:   

- інтраіндивідуальних зв’язків, коли діагностичні дані відбивають взаємний зв’язок і 

відносини психічних властивостей людини як цілісної функціональної системи, цілісної 

особистості; 

- інтеріндивідуальних варіацій, коли діагностичні дані слугують підставою для 

встановлення розходжень між людьми; 

- суб’єкт-об’єктних відносин, коли діагностичні дані про особистість здо-бувають 

діагностичну цінність, якщо вони несуть інформацію про відношення, ставлення людини 

до умов свого існування, вимог оточуючого середовища. 

Психологічний діагноз – це структурований опис комплексу взаємопов'язаних 

психічних властивостей (здібностей, мотивів, стійких особливостей особистості). Під 

структурованістю психологічного діагнозу розуміється приведення різноманітних 

параметрів психічного стану людини в певну систему: вони групуються за рівнем 

значущості, написані рідною походження, можливих лініях причинного взаємовпливу. 

Взаємовідносини різних параметрів в структурованому діагнозі фахівці відображають у 



формі діагностограмм. Один з найпростіших варіантів «діагностограмми» – це 

психодиагностический профіль. 

Діагностична робота для практичного психолога не є самоціллю, а призначена бути 

основою для розробки рекомендацій з оптимізації психічного розвитку людини. Головне 

призначення діагностики в практичній діяльності психолога полягає у глибокому вивченні 

внутрішнього світу конкретної людини.  

Діагностична робота тісно переплітається з корекційною і розвиваючою й у ній 

можна виділити кілька етапів:  

1) вивчення запитів;  

2) формулювання психологічної проблеми;  

3) висування гіпотез про можливі причини феномена, що спостерігається;  

4) вибір методів діагностики;  

5) застосування відібраних методів;  

6) формулювання діагнозу, який повинен містити й прогноз подальшого розвитку;  

7) розробка рекомендацій і програми психокорекційної та розвиваючої роботи;  

8) реалізація цієї програми;  

9) контроль за її здійсненням. 

Психодіагностична робота – це психолого-педагогічне дослідження дітей протягом  

усього періоду дошкільного й шкільногодитинства, виявлення індивідуальних 

особливостей їхнього розвитку, визначення причин виявлених порушень розвитку 

особистості й інтелекту. 

Можна виділити три основні підходи в сучасній нейропсихологічній діагностиці.  

Перший з них пов'язаний з ім'ям О. Р. Лурія. Він бере свій початок в 50-х роках 

минулого століття і отримав широке поширення в Європі. У його основі лежить 

синдромний аналіз, в ході якого різні функціональні порушення (симптоми) 

співвідносяться з нейропсихологічними синдромами і з визначальними їх неврологічними 

основами. У ході діагностики пацієнт або виконує, або не виконує тести, які 

представляють собою елементарні завдання, призначені для виявлення симптому.  Однією 

з проблем, яка виникає при цьому виді діагностики, є те, що немає чіткого критерію, що 

характеризує континуум уявлень між патологічним і нормальним симптомами.  

Тактика проведення обстеження пов'язана з виявленням валідних і легко 

виявляються симптомів як індикаторів порушеної функції і може будуватися, залежно від 



цього, по-різному в кожному конкретному випадку. Для виконання такого виду 

нейропсихологічне діагностики потрібна наявність досить високого рівня розвитку 

професійних навичок.  

Вітчизняна нейропсихология значною мірою пов'язана з цією традицією 

нейропсихологічної діагностики. Сукупність використовуваних методик представлена в 

«Схемою нейропсихологічного дослідження вищих психічних функцій», розробленої О. Р. 

Лурія.  

Другий підхід - психометричний, який найбільш енергійно в той же часовий період 

розвивався в Північній Америці, пов'язаний з іменами   В. Халстеда і Р. Рейтан. 

Психометричні вимірювання здібностей людини, що проводилися в рамках загальної 

психології, були поширені на нейропсихологию, і це принесло гарні результати. Був 

створений ряд широко визнаних батарей методик, за допомогою яких досліджується 

великий діапазон психічних функцій, потім пишеться висновок на основі детального 

розподілу результатів за допомогою психометричних методів.  

В силу систематичності і повноти цей підхід не завжди є ефективним для 

використання в обмеженому часі клінічного обстеження і тому стає мало пристосованим 

(негнучким) для застосування до пацієнтів з певними розладами. Сила підходу полягає в 

його валідності, забезпечуваною психометричними методами, в той же час такий підхід 

важкий для адаптації до швидко мінливих нейропсихологическим фактами і теорії.  

Для проведення діагностики достатньо наявності навику роботи з методиками, що 

входять в батарею тестів, сама ж процедура оцінки результатів тестування носить 

стандартизований характер.  

Для цієї традиції характерне використання Батареї нейропсіхологіческнх тестів 

Халстед-Рейтан, нейропсихологічних батареї Лурія-Небраска, Інтелектуальної шкали 

Векслера для дорослих (WAIS) та ін  

Третій підхід можна позначити як індивідуально орієнтований нормативний. Він 

асоціюється з традиціями британського емпіричного підходу, де проводиться інтенсивна 

робота з експериментальної когнітивної психології.  

Тут використовуються специфічні тести з психометричною стандарти-зацією, і 

залежно від ситуації вони гнучко комбінуються при обстеженні у відповідності з 

гіпотезами про наявні у пацієнта труднощах.  



Нейропсихолог проводить первинне скринінгове обстеження або на основі окремих 

поточних даних висуває гіпотезу про наявність деякого дефіциту, який потім 

досліджується за допомогою процедури індивідуального тестування або опису окремого 

випадку. Такий підхід ефективний, коли потрібно сфокусуватися на окремому порушенні 

або точно підлаштувати обстеження до конкретних характеристикам порушеної функції. 

Все це вимагає від неї-ропсіхолога значного рівня знань і практичних навичок для спільної 

валідності обстеження.  

У цілому, на практиці, у тому числі і при обстеженні дітей, нейропсихологи 

використовують всі ці три підходи в залежності від конкретних умов. У той же час можна 

сказати, що в деякій мірі зберігаються і перераховані географічні традиції.  

3. Характеристика поняття здоров’я у психології 

Поняття здоровʼя является основополагающим в литературе и культурологии. 

Вересаев в книге «Записки врача» в 1936 г. давал 28 определений здоровья. В философии 

основное определении дал Шопенгауэр: это одна из приоритетных ценностей человека, 

жертвовать им ради чего-либо есть величайшее безумие. Т.о. здоровье считалось 

определяющей и самой главной ценностью. 

Проблема здоровья, его определения ставится в один ряд с фундаментальными 

науками: физикой, химией и математикой. 

Слово «здоров'я» (англ. «хелс») походить від англосаксонського «хоул», що 

позначає цільний, цілісний. Здоров'я – це здатність людини до самовідновлення, 

саморегуляції й адаптації відповідно до  видового й із власною програмою гармонії 

(гармонія – від грец. струнка узгодженість частин єдиного цілого). 

Можна виділити три рівні розгляду категорії «здоров’я»: біологічний, 

психологічний, соціальний, тобто здоров’я людини є біопсихосоціальною єдністю. 

Поняття «здоров'я» характеризується складністю, багатозначністю і неоднорідністю 

складу, у ньому відбиваються фундаментальні аспекти біологічного, соціального, 

психічного і духовного буття людини у світі. 

Фізичне здоров'я – це природний стан організму, зумовлений нор-мальним 

функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо добре працюють всі органи й системи, 

то й весь організм людини (як система саморегулююча) правильно функціонує й 

розвивається. 



Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характе-ризується 

рівнем й якістю мислення, розвитком уваги й пам'яті, ступенем емоційної стійкості, 

розвитком вольових якостей. 

Моральне (соціальне) здоров'я визначається тими моральними принципами, які є 

основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві. 

Відмітними ознаками морального здоров'я людини є свідоме ставлення до праці, культурні 

надбання, активне неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. 

Фізично й психічно здорова людина може бути моральним виродком, якщо вона зневажає 

нормами моралі. Тому соціальне здоров'я вважається вищою мірою людського здоров'я. 

Головним в психології здоров'я є розуміння психічного здоров'я не негативним 

чином, а позитивним – як здатності до постійного розвитку та збагачення особистості. 

Психічне здоров'я розглядається не просто як відсутність недоліків, а як присутність 

певного ряду достоїнств у структурі особистості. Позитивні концепції психічного здоров'я 

передбачають тенденції до розвитку, росту, самореалізації людини, здатність керувати 

своїми діями й вчинками, мати розвинену систему цінностей, здатність адекватно 

сприймати себе і оточуючих. 

Факторы, формирующие здоровье 

Определяющим фактором является образ жизни (modus Vivendi), вследствие этого 

здоровье рассматривается как социально-психологическая категория. 

По Лисицыну образ жизни – это определенный исторически обусловленный тип 

жизнедеятельности в материальной и духовной сферах, который включает в себя 4 

категории: 

 экономическую (уровень жизни человека); 

 социологическую (качество жизни); 

 социально-экономическую (уклад жизни); 

 социально-психологическую (стиль жизни). 

Здоровье – категория общественная, о здоровье общества судят по следующим 

показателям: рождаемость, смертность, уровень заболеваемости и продолжительность 

жизни. Понятие здоровья располагается между 2-мя точками: рождаемостью (от зачатия) и 

смертностью. 



Петленко (один из основоположников медицинской психологии) говорил, что 

здоровый организм должен быть довольно устойчивым в условиях постоянного изменения 

количественных и качественных единиц структурной и сенсорной информации. 

Образ жизни занимает 50 % среди всех факторов, влияющих на здоровье человека, 

и представляет собой систему взаимоотношений человека с самим собой и факторами 

внешней среды. Внешняя середа (20 %) – кліматичні умови, екологічна забрудненість, 

мікросередовище (міграції, умови праці та навчання, матеріально-побутові умови). 

Биологические факторы (20 %) – наслідковість, схильність до захворювань, вікові, 

статеві та конституційні особливості. Організація медико-психологической помощи (8-

10 %) – якість медичного обслуговування. 

4. Методи нейропсихологічного обстеження дітей 

Нейропсихологічне дослідження порушень психічних функцій, зміни їх розвитку в 

результаті різних ушкоджень мозку, в силу своєї унікальності і специфіки, дає багатий 

матеріал для розуміння як структурного складу психічних функцій, динаміки їх змін у 

різні вікові періоди, так і зв'язку цих функцій з окремими зонами мозку та інтегративної 

роботою мозку.  

Л. С. Виготський, розглядаючи різні варіанти діагностики, виділяє основні її види.  

Нормативна вікова діагностика - з'ясування за допомогою вікових норм даного 

стану розвитку, що характеризується як з боку дозрілого, так і недозрівшого процесу.  

Клінічна діагностика - діагностика, яка прагне до визначення внутрішнього стану 

розвитку, обнаруживающегося в зовнішніх ознаках.  

Симптоматична діагностика - вивчення симптомокомплексів дитячого розвитку як 

зовнішніх ознак.  

Він вважає, що найбільш адекватною для роботи з дітьми є наукова діагностика, 

основний принцип якої полягає в переході від симптоматичної до клінічної (Виготський Л. 

С, 1984).  

Останньому принципом повністю задовольняє нейропсихологическая діагностика, 

розроблена в рамках теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій А. 

Р. Лурія, в ході якої встановлюється взаємозв'язок симптомокомплексов з породжує їх 

причиною.  

Можна виділити два варіанти інтерпретації даних нейропсіхологічної діагностики 

при тестуванні дітей - прямий, пов'язаний з проведенням синдромного аналізу 



одержуваних в обстеженні результатів, і порівняльний, пов'язаний із зіставленням 

отриманих результатів і вікових нормативів виконання завдань.  

Перший з них передбачає проведення загального нейропсихологічного обстеження 

дітей та виявлення характеру конкретних порушень психічних функцій при певній 

локалізації мозкового ураження. Випадання того чи іншого ланки психічної функції, в 

цьому випадку, дає уявлення про те, які психічні процеси обумовлені роботою ураженої 

ділянки мозку у відповідному віці. Цей варіант діагностики спрямований у першу чергу на 

опис нейропсихологічних синдромів, симптомокомплексов, характерних для 

пошкодження або дисфункції тих чи інших ділянок мозку в різні вікові періоди, на пошук 

нейропсихологического фактора, що характеризує наявність конкретного пошкодження 

мозку та первинне розлад того чи іншого психічного процесу.  

Такий методологічний підхід був багаторазово апробований на дорослих і дозволив 

отримати величезну кількість експериментальних фактів про зв'язок роботи окремих 

ділянок мозку з тими чи іншими психічними процесами, про інтегративному принципі 

роботи ряду мозкових структур при забезпеченні цілісних форм психічної активності - 

психічної діяльності, поведінки.  

У той же час результати різних досліджень показали, що однакові по локалізації 

ураження у дорослого і дитини часто супроводжуються несхожі по зовнішньому прояву 

порушеннями, а однакові по прояву порушення можуть виникати при ураженні різних 

ділянок мозку у дорослого і дитини.  

Однак накопичення клінічного матеріалу і використання нейропсихологічного 

підходу дозволили, з одного боку, розкрити особливості порушення психічних процесів 

при ураженні різних мозкових структур не тільки у дорослих, але й у дітей і, з іншого - 

наблизитися до розуміння механізмів, що лежать в основі неоднакового прояви цих змін 

на різних етапах онтогенезу (Сімерніцька Е. Г., 1985).  

Стало зрозуміло, що особливе значення для інтерпретації результатів обстеження і 

розуміння механізмів, що лежать в основі психічних процесів у дітей, набуває 

порівняльний метод аналізу даних нейропсихологічного тестування. Він передбачає 

порівняння результатів обстеження:  

а) конкретної дитини і відповідної вікової групи;  

б) отриманих у дітей різних вікових груп;  

в) дитини і дорослої людини.  



У першому випадку застосовуваний порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок 

про стан психічних функцій у конкретної дитини у відповідності з віковою нормою.  

У другому випадку - зробити висновки про вікову динаміку змін, як у структурі 

психічних функцій, так і в функціональних можливостях різних ділянок мозку.  

У третьому випадку аналіз відмінностей у продуктивності та якості виконання 

однотипних завдань між дорослим і дитиною дозволяє з'ясувати питання про ступеня 

сформованості і специфіці формування тих чи інших психічних процесів.  

При локальних ураженнях мозку порівняння розладів, що виникають при одній 

локалізації мозкового ураження в різні вікові періоди, дає можливість зрозуміти, 

втягується чи дана ділянка мозку у забезпечення психічної функції в даний віковий період, 

а якщо втягується, то якою мірою і в якій якості.  

У разі відсутності локальних поразок порівняльний метод дозволяє виявити тонкі 

відхилення у формуванні психічних функцій і мозку дитини, пов'язані, наприклад, з 

мінімальними дисфункціями.  

З методологічної точки зору описана вище картина порушень психічних функцій у 

різні вікові періоди і відмінність цих порушень від порушень у дорослих людей пов'язана 

із становленням нейрофізіологічних і психічних функціональних систем. Структура і 

функції цих систем різні у дорослого і дитини. Динаміка їх розвитку у дітей пов'язана 

спочатку з генералізованим, а потім все більш диференційованим, локальним залученням в 

роботу різних ділянок мозку (нейрофізіологічні системи).  

Це, у свою чергу, відбивається на утриманні та продуктивності роботи психічних 

функціональних систем, динаміка розвитку яких йде по шляху все більш ускладнюється 

синтезу окремих психічних властивостей і якостей в цілісні одиниці. Відбувається перехід 

від розгорнутих форм здійснення психічних функцій до згорнутим, від фіксації на 

приватних характеристиках до використання узагальнених властивостей. Це, у свою чергу, 

припускає різні типи організації функціональних систем, інший характер внутрішньо-і 

міжсистемних зв'язків у дорослого і дитини, у дітей в різні періоди вікового розвитку.  

Клінічна діагностика  

Слід виділити деякі закономірності прояву нейропсихологічних симптомів і 

синдромів при ранніх вогнищевих органічних ураженнях головного мозку, які необхідно 

враховувати при нейропсихологічній діагностиці.  



Специфікою прояви пухлин мозку в дитячому віці є те, що вони, в порівнянні з 

розмірами таких же пухлин у дорослого, характеризуються непропорційно великим 

розміром стосовно обсягу і вазі мозку дитини. Пухлина займає велику територію і може 

охоплювати дві або три суміжні частки. У зв'язку з цим оцінку локалізації доводиться 

співвідносити або з вихідним місцем росту пухлини, або з зоною її переважної локалізації.  

Клініко-психологічні прояви вогнищевих уражень головного мозку у дітей молодше 

10 років, особливо в дошкільному віці, слабо виражені, а нерідко взагалі можуть бути 

відсутні. У ранньому віці зустрічаються випадки, коли навіть досить великі ушкодження 

мозку не викликають серйозної дезорганізації поведінки і не супроводжуються 

неврологічною симптоматикою.  

Виникаючі порушення психічної діяльності зазвичай в порівняно короткі терміни 

піддаються зворотному розвитку. У найбільшій мірі це характерно для гострих ушкоджень 

головного мозку, наприклад, при черепно-мозковій травмі. При хронічній органічної 

патології мозку компенсаторні перебудови реалізуються значно слабкіше (наприклад, при 

нейроінфекціях).  

Локалізація мозкового ушкодження впливає на вираженість клінічних проявів у 

дітей. При ураженнях кори і левополу-Шарні структур (у праворуких) вона менше, а при 

ураженні субкортікальних і правопівкульних структур значно вище. В останніх випадках 

симптоматика порушень значною мірою схожа з тією, яка спостерігається у дорослих.  

Відмінності в симптоматиці, що виникають між дітьми і дорослими, змінюються з 

віком і по-різному проявляються при ураженнях лівого і правого півкуль. У разі лівої 

півкулі із зменшенням віку дитини симптоматика стає менш вираженою і нетиповою. У 

разі правої півкулі - симптоматика проявляється тим грубіше, чим молодша дитина.  

Наявність резидуальних проявів пошкодження головного мЬзга (в першу чергу 

найбільш пізно дозріваючих, асоціативних відділів) у дітей може призводити до 

відставленого ефекту у прояві розладів психічних функцій. Вони виникають в повній мірі 

в тому віці, коли у здорових дітей ці зони мозку починають активно включатися в роботу 

(зазвичай в шкільному віці).  

Перераховані закономірності випадіння та відновлення церебральних функцій у 

дитячому віці вносять певну специфіку в нейропсихологическую діагностику і 

трактування отриманих даних. При гострих мозкових ушкодженнях (крововиливи, 

пухлини, травми) вищеописаний атипизм виражений слабкіше і дозволяє спиратися на ті 



принципи і закономірності, які виявлені експериментально на дорослих хворих (Вассерман 

Л. І. та ін, 1997; Семенович А. В., 2003; Сімерніцька Е. Г., 1985).  

 

Лекції з дисципліни: 

Тема: Вступ до нейропсихологічних основ діагностики пізнавальної діяльності 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення 

Вид заняття: лекція.                                                                         

Мета: 

ДИДАКТИЧНА МЕТА 

- оволодіти знаннями про сутність та завдання галузі  нейропсихології, її методами 

та напрямками;  

- усвідомити значення, роль нейропсихології серед інших галузей психології; 

- ознайомитись з принципами нейропсихології, її улаштуванням і змістом; засвоїти 

інформацію про методи дослідження; 

- сформулювати поняття, уявлення про структуру мозку, особистості, можливих 

порушень. 

    ВИХОВНА МЕТА 

- створити атмосферу емоційного підйому; викликати почуття гордості, інтересу, 

відповідальності, співпереживання, співчуття, радості поваги;  

- прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене ставлення до 

виконуваної роботи);  

- навчити оцінювати з точки зору творчості, логічно мислити;  

- прививати культурну поведінку;  

- розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство;  

- сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;  

- сприяти формуванню правової грамотності;  

- формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей предметів, часу, 

дій, руху тощо);  

- сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у 

процесі навчання);  

- виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;  

- удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість). 



Методи лекції: інформаційна лекція, проблемна лекція. 

Дидактичні засоби навчання: словесні (посібники, методичні рекомендації), 

аудіовізуальні (планшет). 

Ключові поняття: анкета, експеримент, опитування, психіка, психологія, психологія 

генетична, психологія когнітивна, патопсихологія, спостереження, тест, тест досягнень, 

тест інтелекту, тест міжособистісний, тест особистісний.   

План лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття 

2. Визначення та сутність психодіагностики. Особливості нейропсихологічної 

діагностики. 

3. Характеристика поняття здоров’я у психології. 

4. Методи нейропсихологічного обстеження дітей. 

5.  Підведення підсумків заняття. 

  



1. Організаційна частина заняття 

Організаційна частина: Привітання. Ознайомлення студентів з темою, метою, 

завданнями та планом заняття, рекомендованою літературою. Актуалізація опорних знань 

та мотивація навчальної діяльності студентів. 

2. Визначення та сутність психодіагностики.  

Особливості нейропсихологічної діагностики 

В самому загальному виді психодіагностика є наукою й практикою постанови 

психологічного діагнозу. Термін «психодіагностика», який поширився у психіатрії після 

появи книги Роршаха «Психодіагностика», досить швидко вийшов за межі медицини, а 

термін «діагноз» почав розумітися як розпізнавання будь-якого відхилення від 

нормального функціонування чи розвитку і навіть як визначення стану конкретного 

об’єкту (індивіда, родини, малої групи, тієї чи іншої психічної функції або процесу в 

конкретної особи).  

Психологічну діагностику  варто  розглядати   як   напрямок   психологічних   

досліджень, які мають метою визначення рівнів розвитку психофізіологічних функцій, 

процесів, станів і властивостей особистості, встановлення структурних особливостей 

кожного з них та їхніх констеляцій, що утворюють помилкові синдроми поведінки, 

розпізнання станів людини при дії різних стимуляторів, стресорів, фрустраторів і складних 

ситуацій, визначення потенціалів людського розвитку (працездатності, обдарованості, 

спеціальних здібностей і т.д.).   

Психодіагностика – це розділ психології, який вивчає принципи, методичні 

прийоми й засоби побудови та застосування діагностичних процедур з метою визначення 

значень деяких психологічних феноменів, що дозволяють встановити діагноз і є як 

теоретичною дисципліною, так і сферою практичної діяльності психолога. Вона займає 

проміжне положення серед наук, які вивчають психічні явища і являє собою сполучну 

ланку між загальною та прикладною психологією, а стосовно використовуваних методів 

виступає як загальна основа, яка поєднує всі області їхнього практичного застосування.   

Як теоретична дисципліна загальна психодіагностика розглядає закономірності 

винесення валідних та надійних діагностичних суджень, правила „діагностичних 

умовиводів”, за допомогою яких здійснюється перехід від ознак чи індикаторів певного 

психічного стану, процесу до констатації наявності і вираз-ності цих психологічних 

„перемінних”.  



Мета сучасної психодіагностики – фіксувати в упорядкованому виді розходження 

між людьми та групами людей, її завданням в самому загальному виді є встановлення 

індивідуального ступеня виразності психічних властивостей та їхніх інтраіндивідуальних 

взаємозв’язків. 

Предметом психодіагностики є набір різного роду діагностичних методів, за 

допомогою яких виявляється психічна своєрідність людини, статистичні виміри динаміки 

зміни психічного статусу під впливом тих чи інших обставин і загальна теорія особистості, 

яку використовує психодіагностика. Психічне в предметі психодіагностики виявляється в 

самих різних формах і проявах, однак діагностично релевантним воно стає лише тоді, коли 

включається в систему конкретних відносин:   

- інтраіндивідуальних зв’язків, коли діагностичні дані відбивають взаємний зв’язок і 

відносини психічних властивостей людини як цілісної функціональної системи, цілісної 

особистості; 

- інтеріндивідуальних варіацій, коли діагностичні дані слугують підставою для 

встановлення розходжень між людьми; 

- суб’єкт-об’єктних відносин, коли діагностичні дані про особистість здо-бувають 

діагностичну цінність, якщо вони несуть інформацію про відношення, ставлення людини 

до умов свого існування, вимог оточуючого середовища. 

Психологічний діагноз – це структурований опис комплексу взаємопов'язаних 

психічних властивостей (здібностей, мотивів, стійких особливостей особистості). Під 

структурованістю психологічного діагнозу розуміється приведення різноманітних 

параметрів психічного стану людини в певну систему: вони групуються за рівнем 

значущості, написані рідною походження, можливих лініях причинного взаємовпливу. 

Взаємовідносини різних параметрів в структурованому діагнозі фахівці відображають у 

формі діагностограмм. Один з найпростіших варіантів «діагностограмми» – це 

психодиагностический профіль. 

Діагностична робота для практичного психолога не є самоціллю, а призначена бути 

основою для розробки рекомендацій з оптимізації психічного розвитку людини. Головне 

призначення діагностики в практичній діяльності психолога полягає у глибокому вивченні 

внутрішнього світу конкретної людини.  

Діагностична робота тісно переплітається з корекційною і розвиваючою й у ній 

можна виділити кілька етапів:  



1) вивчення запитів;  

2) формулювання психологічної проблеми;  

3) висування гіпотез про можливі причини феномена, що спостерігається;  

4) вибір методів діагностики;  

5) застосування відібраних методів;  

6) формулювання діагнозу, який повинен містити й прогноз подальшого розвитку;  

7) розробка рекомендацій і програми психокорекційної та розвиваючої роботи;  

8) реалізація цієї програми;  

9) контроль за її здійсненням. 

Психодіагностична робота – це психолого-педагогічне дослідження дітей протягом  

усього періоду дошкільного й шкільногодитинства, виявлення індивідуальних 

особливостей їхнього розвитку, визначення причин виявлених порушень розвитку 

особистості й інтелекту. 

Можна виділити три основні підходи в сучасній нейропсихологічній діагностиці.  

Перший з них пов'язаний з ім'ям О. Р. Лурія. Він бере свій початок в 50-х роках 

минулого століття і отримав широке поширення в Європі. У його основі лежить 

синдромний аналіз, в ході якого різні функціональні порушення (симптоми) 

співвідносяться з нейропсихологічними синдромами і з визначальними їх неврологічними 

основами. У ході діагностики пацієнт або виконує, або не виконує тести, які 

представляють собою елементарні завдання, призначені для виявлення симптому.  Однією 

з проблем, яка виникає при цьому виді діагностики, є те, що немає чіткого критерію, що 

характеризує континуум уявлень між патологічним і нормальним симптомами.  

Тактика проведення обстеження пов'язана з виявленням валідних і легко 

виявляються симптомів як індикаторів порушеної функції і може будуватися, залежно від 

цього, по-різному в кожному конкретному випадку. Для виконання такого виду 

нейропсихологічне діагностики потрібна наявність досить високого рівня розвитку 

професійних навичок.  

Вітчизняна нейропсихология значною мірою пов'язана з цією традицією 

нейропсихологічної діагностики. Сукупність використовуваних методик представлена в 

«Схемою нейропсихологічного дослідження вищих психічних функцій», розробленої О. Р. 

Лурія.  



Другий підхід - психометричний, який найбільш енергійно в той же часовий період 

розвивався в Північній Америці, пов'язаний з іменами   В. Халстеда і Р. Рейтан. 

Психометричні вимірювання здібностей людини, що проводилися в рамках загальної 

психології, були поширені на нейропсихологию, і це принесло гарні результати. Був 

створений ряд широко визнаних батарей методик, за допомогою яких досліджується 

великий діапазон психічних функцій, потім пишеться висновок на основі детального 

розподілу результатів за допомогою психометричних методів.  

В силу систематичності і повноти цей підхід не завжди є ефективним для 

використання в обмеженому часі клінічного обстеження і тому стає мало пристосованим 

(негнучким) для застосування до пацієнтів з певними розладами. Сила підходу полягає в 

його валідності, забезпечуваною психометричними методами, в той же час такий підхід 

важкий для адаптації до швидко мінливих нейропсихологическим фактами і теорії.  

Для проведення діагностики достатньо наявності навику роботи з методиками, що 

входять в батарею тестів, сама ж процедура оцінки результатів тестування носить 

стандартизований характер.  

Для цієї традиції характерне використання Батареї нейропсіхологіческнх тестів 

Халстед-Рейтан, нейропсихологічних батареї Лурія-Небраска, Інтелектуальної шкали 

Векслера для дорослих (WAIS) та ін  

Третій підхід можна позначити як індивідуально орієнтований нормативний. Він 

асоціюється з традиціями британського емпіричного підходу, де проводиться інтенсивна 

робота з експериментальної когнітивної психології.  

Тут використовуються специфічні тести з психометричною стандарти-зацією, і 

залежно від ситуації вони гнучко комбінуються при обстеженні у відповідності з 

гіпотезами про наявні у пацієнта труднощах.  

Нейропсихолог проводить первинне скринінгове обстеження або на основі окремих 

поточних даних висуває гіпотезу про наявність деякого дефіциту, який потім 

досліджується за допомогою процедури індивідуального тестування або опису окремого 

випадку. Такий підхід ефективний, коли потрібно сфокусуватися на окремому порушенні 

або точно підлаштувати обстеження до конкретних характеристикам порушеної функції. 

Все це вимагає від неї-ропсіхолога значного рівня знань і практичних навичок для спільної 

валідності обстеження.  



У цілому, на практиці, у тому числі і при обстеженні дітей, нейропсихологи 

використовують всі ці три підходи в залежності від конкретних умов. У той же час можна 

сказати, що в деякій мірі зберігаються і перераховані географічні традиції.  

 

3. Характеристика поняття здоров’я у психології 

Поняття здоровʼя является основополагающим в литературе и культурологии. 

Вересаев в книге «Записки врача» в 1936 г. давал 28 определений здоровья. В философии 

основное определении дал Шопенгауэр: это одна из приоритетных ценностей человека, 

жертвовать им ради чего-либо есть величайшее безумие. Т.о. здоровье считалось 

определяющей и самой главной ценностью. 

Проблема здоровья, его определения ставится в один ряд с фундаментальными 

науками: физикой, химией и математикой. 

Слово «здоров'я» (англ. «хелс») походить від англосаксонського «хоул», що 

позначає цільний, цілісний. Здоров'я – це здатність людини до самовідновлення, 

саморегуляції й адаптації відповідно до  видового й із власною програмою гармонії 

(гармонія – від грец. струнка узгодженість частин єдиного цілого). 

Можна виділити три рівні розгляду категорії «здоров’я»: біологічний, 

психологічний, соціальний, тобто здоров’я людини є біопсихосоціальною єдністю. 

Поняття «здоров'я» характеризується складністю, багатозначністю і неоднорідністю 

складу, у ньому відбиваються фундаментальні аспекти біологічного, соціального, 

психічного і духовного буття людини у світі. 

Фізичне здоров'я – це природний стан організму, зумовлений нор-мальним 

функціонуванням всіх його органів і систем. Якщо добре працюють всі органи й системи, 

то й весь організм людини (як система саморегулююча) правильно функціонує й 

розвивається. 

Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характе-ризується 

рівнем й якістю мислення, розвитком уваги й пам'яті, ступенем емоційної стійкості, 

розвитком вольових якостей. 

Моральне (соціальне) здоров'я визначається тими моральними принципами, які є 

основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві. 

Відмітними ознаками морального здоров'я людини є свідоме ставлення до праці, культурні 

надбання, активне неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. 



Фізично й психічно здорова людина може бути моральним виродком, якщо вона зневажає 

нормами моралі. Тому соціальне здоров'я вважається вищою мірою людського здоров'я. 

Головним в психології здоров'я є розуміння психічного здоров'я не негативним 

чином, а позитивним – як здатності до постійного розвитку та збагачення особистості. 

Психічне здоров'я розглядається не просто як відсутність недоліків, а як присутність 

певного ряду достоїнств у структурі особистості. Позитивні концепції психічного здоров'я 

передбачають тенденції до розвитку, росту, самореалізації людини, здатність керувати 

своїми діями й вчинками, мати розвинену систему цінностей, здатність адекватно 

сприймати себе і оточуючих. 

Факторы, формирующие здоровье 

Определяющим фактором является образ жизни (modus Vivendi), вследствие этого 

здоровье рассматривается как социально-психологическая категория. 

По Лисицыну образ жизни – это определенный исторически обусловленный тип 

жизнедеятельности в материальной и духовной сферах, который включает в себя 4 

категории: 

 экономическую (уровень жизни человека); 

 социологическую (качество жизни); 

 социально-экономическую (уклад жизни); 

 социально-психологическую (стиль жизни). 

Здоровье – категория общественная, о здоровье общества судят по следующим 

показателям: рождаемость, смертность, уровень заболеваемости и продолжительность 

жизни. Понятие здоровья располагается между 2-мя точками: рождаемостью (от зачатия) и 

смертностью. 

Петленко (один из основоположников медицинской психологии) говорил, что 

здоровый организм должен быть довольно устойчивым в условиях постоянного изменения 

количественных и качественных единиц структурной и сенсорной информации. 

Образ жизни занимает 50 % среди всех факторов, влияющих на здоровье человека, 

и представляет собой систему взаимоотношений человека с самим собой и факторами 

внешней среды. Внешняя середа (20 %) – кліматичні умови, екологічна забрудненість, 

мікросередовище (міграції, умови праці та навчання, матеріально-побутові умови). 

Биологические факторы (20 %) – наслідковість, схильність до захворювань, вікові, 



статеві та конституційні особливості. Організація медико-психологической помощи (8-

10 %) – якість медичного обслуговування. 

 

4. Методи нейропсихологічного обстеження дітей 

Нейропсихологічне дослідження порушень психічних функцій, зміни їх розвитку в 

результаті різних ушкоджень мозку, в силу своєї унікальності і специфіки, дає багатий 

матеріал для розуміння як структурного складу психічних функцій, динаміки їх змін у 

різні вікові періоди, так і зв'язку цих функцій з окремими зонами мозку та інтегративної 

роботою мозку.  

Л. С. Виготський, розглядаючи різні варіанти діагностики, виділяє основні її види.  

Нормативна вікова діагностика - з'ясування за допомогою вікових норм даного 

стану розвитку, що характеризується як з боку дозрілого, так і недозрівшого процесу.  

Клінічна діагностика - діагностика, яка прагне до визначення внутрішнього стану 

розвитку, обнаруживающегося в зовнішніх ознаках.  

Симптоматична діагностика - вивчення симптомокомплексів дитячого розвитку як 

зовнішніх ознак.  

Він вважає, що найбільш адекватною для роботи з дітьми є наукова діагностика, 

основний принцип якої полягає в переході від симптоматичної до клінічної (Виготський Л. 

С, 1984).  

Останньому принципом повністю задовольняє нейропсихологическая діагностика, 

розроблена в рамках теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій А. 

Р. Лурія, в ході якої встановлюється взаємозв'язок симптомокомплексов з породжує їх 

причиною.  

Можна виділити два варіанти інтерпретації даних нейропсіхологічної діагностики 

при тестуванні дітей - прямий, пов'язаний з проведенням синдромного аналізу 

одержуваних в обстеженні результатів, і порівняльний, пов'язаний із зіставленням 

отриманих результатів і вікових нормативів виконання завдань.  

Перший з них передбачає проведення загального нейропсихологічного обстеження 

дітей та виявлення характеру конкретних порушень психічних функцій при певній 

локалізації мозкового ураження. Випадання того чи іншого ланки психічної функції, в 

цьому випадку, дає уявлення про те, які психічні процеси обумовлені роботою ураженої 

ділянки мозку у відповідному віці. Цей варіант діагностики спрямований у першу чергу на 



опис нейропсихологічних синдромів, симптомокомплексов, характерних для 

пошкодження або дисфункції тих чи інших ділянок мозку в різні вікові періоди, на пошук 

нейропсихологического фактора, що характеризує наявність конкретного пошкодження 

мозку та первинне розлад того чи іншого психічного процесу.  

Такий методологічний підхід був багаторазово апробований на дорослих і дозволив 

отримати величезну кількість експериментальних фактів про зв'язок роботи окремих 

ділянок мозку з тими чи іншими психічними процесами, про інтегративному принципі 

роботи ряду мозкових структур при забезпеченні цілісних форм психічної активності - 

психічної діяльності, поведінки.  

У той же час результати різних досліджень показали, що однакові по локалізації 

ураження у дорослого і дитини часто супроводжуються несхожі по зовнішньому прояву 

порушеннями, а однакові по прояву порушення можуть виникати при ураженні різних 

ділянок мозку у дорослого і дитини.  

Однак накопичення клінічного матеріалу і використання нейропсихологічного 

підходу дозволили, з одного боку, розкрити особливості порушення психічних процесів 

при ураженні різних мозкових структур не тільки у дорослих, але й у дітей і, з іншого - 

наблизитися до розуміння механізмів, що лежать в основі неоднакового прояви цих змін 

на різних етапах онтогенезу (Сімерніцька Е. Г., 1985).  

Стало зрозуміло, що особливе значення для інтерпретації результатів обстеження і 

розуміння механізмів, що лежать в основі психічних процесів у дітей, набуває 

порівняльний метод аналізу даних нейропсихологічного тестування. Він передбачає 

порівняння результатів обстеження:  

а) конкретної дитини і відповідної вікової групи;  

б) отриманих у дітей різних вікових груп;  

в) дитини і дорослої людини.  

У першому випадку застосовуваний порівняльний аналіз дозволяє зробити висновок 

про стан психічних функцій у конкретної дитини у відповідності з віковою нормою.  

У другому випадку - зробити висновки про вікову динаміку змін, як у структурі 

психічних функцій, так і в функціональних можливостях різних ділянок мозку.  

У третьому випадку аналіз відмінностей у продуктивності та якості виконання 

однотипних завдань між дорослим і дитиною дозволяє з'ясувати питання про ступеня 

сформованості і специфіці формування тих чи інших психічних процесів.  



При локальних ураженнях мозку порівняння розладів, що виникають при одній 

локалізації мозкового ураження в різні вікові періоди, дає можливість зрозуміти, 

втягується чи дана ділянка мозку у забезпечення психічної функції в даний віковий період, 

а якщо втягується, то якою мірою і в якій якості.  

У разі відсутності локальних поразок порівняльний метод дозволяє виявити тонкі 

відхилення у формуванні психічних функцій і мозку дитини, пов'язані, наприклад, з 

мінімальними дисфункціями.  

З методологічної точки зору описана вище картина порушень психічних функцій у 

різні вікові періоди і відмінність цих порушень від порушень у дорослих людей пов'язана 

із становленням нейрофізіологічних і психічних функціональних систем. Структура і 

функції цих систем різні у дорослого і дитини. Динаміка їх розвитку у дітей пов'язана 

спочатку з генералізованим, а потім все більш диференційованим, локальним залученням в 

роботу різних ділянок мозку (нейрофізіологічні системи).  

Це, у свою чергу, відбивається на утриманні та продуктивності роботи психічних 

функціональних систем, динаміка розвитку яких йде по шляху все більш ускладнюється 

синтезу окремих психічних властивостей і якостей в цілісні одиниці. Відбувається перехід 

від розгорнутих форм здійснення психічних функцій до згорнутим, від фіксації на 

приватних характеристиках до використання узагальнених властивостей. Це, у свою чергу, 

припускає різні типи організації функціональних систем, інший характер внутрішньо-і 

міжсистемних зв'язків у дорослого і дитини, у дітей в різні періоди вікового розвитку.  

 

Клінічна діагностика  

Слід виділити деякі закономірності прояву нейропсихологічних симптомів і 

синдромів при ранніх вогнищевих органічних ураженнях головного мозку, які необхідно 

враховувати при нейропсихологічній діагностиці.  

Специфікою прояви пухлин мозку в дитячому віці є те, що вони, в порівнянні з 

розмірами таких же пухлин у дорослого, характеризуються непропорційно великим 

розміром стосовно обсягу і вазі мозку дитини. Пухлина займає велику територію і може 

охоплювати дві або три суміжні частки. У зв'язку з цим оцінку локалізації доводиться 

співвідносити або з вихідним місцем росту пухлини, або з зоною її переважної локалізації.  

Клініко-психологічні прояви вогнищевих уражень головного мозку у дітей молодше 

10 років, особливо в дошкільному віці, слабо виражені, а нерідко взагалі можуть бути 



відсутні. У ранньому віці зустрічаються випадки, коли навіть досить великі ушкодження 

мозку не викликають серйозної дезорганізації поведінки і не супроводжуються 

неврологічною симптоматикою.  

Виникаючі порушення психічної діяльності зазвичай в порівняно короткі терміни 

піддаються зворотному розвитку. У найбільшій мірі це характерно для гострих ушкоджень 

головного мозку, наприклад, при черепно-мозковій травмі. При хронічній органічної 

патології мозку компенсаторні перебудови реалізуються значно слабкіше (наприклад, при 

нейроінфекціях).  

 

Локалізація мозкового ушкодження впливає на вираженість клінічних проявів у 

дітей. При ураженнях кори і левополу-Шарні структур (у праворуких) вона менше, а при 

ураженні субкортікальних і правопівкульних структур значно вище. В останніх випадках 

симптоматика порушень значною мірою схожа з тією, яка спостерігається у дорослих.  

Відмінності в симптоматиці, що виникають між дітьми і дорослими, змінюються з 

віком і по-різному проявляються при ураженнях лівого і правого півкуль. У разі лівої 

півкулі із зменшенням віку дитини симптоматика стає менш вираженою і нетиповою. У 

разі правої півкулі - симптоматика проявляється тим грубіше, чим молодша дитина.  

Наявність резидуальних проявів пошкодження головного мЬзга (в першу чергу 

найбільш пізно дозріваючих, асоціативних відділів) у дітей може призводити до 

відставленого ефекту у прояві розладів психічних функцій. Вони виникають в повній мірі 

в тому віці, коли у здорових дітей ці зони мозку починають активно включатися в роботу 

(зазвичай в шкільному віці).  

Перераховані закономірності випадіння та відновлення церебральних функцій у 

дитячому віці вносять певну специфіку в нейропсихологическую діагностику і 

трактування отриманих даних. При гострих мозкових ушкодженнях (крововиливи, 

пухлини, травми) вищеописаний атипизм виражений слабкіше і дозволяє спиратися на ті 

принципи і закономірності, які виявлені експериментально на дорослих хворих (Вассерман 

Л. І. та ін, 1997; Семенович А. В., 2003; Сімерніцька Е. Г., 1985).  
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Заняття 1 

1. Визначення та завдання психодіагностики. 



2. Історія розвитку психодіагностики. Історія розвитку нейропсихології. 

3. Загальна характеристика методів психодіагностики. 

4. Поняття про тести. Різновиди тестів. Вимоги до професійних тестів. 

5. Специфіка нейропсихологічних досліджень. Основні підходи в сучасній 

нейропсихологічній діагностиці. 

Заняття 2 

1. Принципи психодіагностичної роботи у взаємодії з дітьми. 

2. Характеристика поняття здоров’я у психології. Категорії здоров’я. 

3. Характеристика поняття норма у психології. Поняття відмінностей та їх 

порушення. 

4. Нейропсихологічні методики. Специфіка застосування психодіагнос-тичних 

методів з різними віковими категоріями досліджуваних. 

Заняття 3 

1. Загальна характеристика пізнавальної сфери людини. 

2. Сутність та різновиди відчуттів та сприймання. Відхилення у розвитку. 

3. Інтелект – сутність, типи, проблеми дослідження. Відхилення у розвитку 

мислення. 

4. Сутність та різновиди памʼяті. Сутність та різновиди уваги. Відхилення у 

розвитку памʼяті та уваги. 

5. Сутність та різновиди уяви. 

Заняття 4 

1. Сутність та різновиди пам`яті. Відхилення у розвитку. 

2. Сутність та різновиди уваги. Відхилення у розвитку. 

3. Сутність та різновиди уяви. Порушення уяви. 

4. Методики діагностики пізнавальних процесів. 

Заняття 5 

1. Загальна характеристика деменції. 

2. Різновиди деменцій та причини  їх виникнення. 

3. Вплив деменцій на інтелектуальний, мовленнєвий розвиток дитини. 

Заняття 6 

1. Загальна схема нейропсихологічного обстеження дітей. 

2. Збір анамнестичних даних про дитину. 



3. Методи дослідження латеральних переважань (моторні та сенсорні асиметрії). 

4. Засоби діагностики рухових функцій. 

Заняття 7 

1. Методи діагностики тактильних і соматогностичних функцій. Зоровий гнозис, 

просторові уявлення, слуховий гнозис. 

2. Методи діагностики пам`яті: слухомовленнєва та зорова пам'ять. 

3.Діагностика мовленнєвих функцій: автоматизована мова, фонематичний слух, 

мовленнєва артикуляція та кінетика, розуіння логіко-граматичних конструкцій тощо. 

4. Методи діагностики письма і читання. 

Заняття 8 

1. Характеристика нейропсихологічних синдромів розвитку з відхиленням: 

- синдроми несформованості; 

- синдроми дефіцитарності. 

2. Характеристика просторових уявлень при розвитку з відхиленнями. Типологія 

просторових уявлень і їх відхилень у дітей та доростих. 

3. Методи нейропсихологічного дослідження просторових уявлень. 

4. Модель ієрархічної побудови просторових уявлень. 

Заняття 9 

1. Загальна характеристика проблеми нормативів у нейропсихологічній 

діагностиці. 

2. Специфіка нейропсихологічної діагностики в дошкільному віці. Схема 

нейропсихологічного обстеження дошкільників і процедура аналізу результатів. 

3. Специфіка нейропсихологічної діагностики в молодшому шкільному віці. 

Схема нейропсихологічного обстеження  молодшого школяра і процедура аналізу 

результатів. 

Заняття 10 

1. Загальна характеристика поняття свідомості. Свідомість як проблема 

нейропсихології. 

2. Нейропсихологічні синдроми при локальних ушкодженнях мозку.  

3. Нейропсихологічних підхід до вивчення порушень свідомості. Наявні 

нейропсихологічні діагностичні методики. 

Заняття 11 



1. Загальна характеристика понять особистості та емоцій. Структура емоційної 

сфери. Емоційно-особистісна сфера як проблема нейропсихології. 

2. Порушення емоційно-особистісної сфери при локальних ушкодженнях мозку. 

3. Схема нейропсихологічного вивчення емоційно-особистісної сфери. Наявні 

нейропсихологічні діагностичні методики. 

Заняття 12 

1. Поняття поведінки та діяльності. Різновиди діяльності. 

2. Структура поведінкового акту. Функціональний стан в структурі поведінки. 

3. Мотиваційна сфера особистості. Мотивація дитини до навчання.  

4. Нейроанатомія мотивації. Нейрохімія мотивації. 

5. Методи діагностики мотивації до навчання. 

Заняття 13 

1. Психологічні аспекти навчання.  

2. Нейрофізіологічні основи навчання. 

3. Навчання та закономірності умовно-рефлекторної діяльності. Звикання як 

стимул-залежне навчання. Умовні рефлекси як ефект-залежне навчання. 

Заняття 14 

1. Поняття знань. Різновиди знань (номологічне, номопрагматичне, фактичне 

тощо). Засоби діагностики рівня знань. 

2. Загальносистемні закономірності і специфіка людського досвіду. 

3. Проекція індивідуального досвіду на структури мозку в нормі та патології. 

Заняття 15 

1. Нейропсихологічні синдроми при судинних ураженнях головного мозку: 

- характеристика загальномозкових симптомів; 

- при артеріальних аневризмах; 

- спазму судин головного мозку; 

- при артеріовенозних аневризмах; 

- при окклюзуючих ураженнях мозкових судин. 

2. Загальна характеристика та наслідки дисциркуляторної енцефалопатії, порушення 

мозкового кровообігу, ішемічного інсульту. 

4. Загальна характеристика та наслідки тромбозу середньої мозкової артерії та 

внутрішньої сонної артерії. 



Заняття 16 

1. Загальна характеристика понять фактор, синдром і симптом. 

2. Характеристика фактору як психологічної складової. Різновиди факторів: 

- модально-неспецифічний (енергетичний) фактор; 

- кінетичний фактор; 

- просторовий фактор; 

- фактор довільної-мимовільної регуляції психічної діяльності; 

- фактор усвідомленості-неусвідомленості психічних функцій і станів; 

- фактор сукцесивності (послідовності) організації та фактор симультанності 

(одночасності) організації 

- фактор міжпівкульової взаємодії 

- фактор роботи глибоких підкіркових структур; 

- загальномозковий фактор. 

3. Поняття синдрому в нейропсихології. Тактичні завдання побудови 

нейропсихологічного обстеження. Методи оцінки синдромів у нейропсихології. 
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Миколаїв 2018-2019 
 

Контрольна робота №1 



1 рівень 

1. Як називається розділ психології, який вивчає принципи, методичні прийоми й 

засоби побудови та застосування діагностичних процедур з метою визначення значень 

деяких психологічних феноменів, що дозволяють встановити діагноз і є як теоретичною 

дисципліною, так і сферою практичної діяльності психолога? 

а) психотерапія    б) психодіагностика   в) психокорекція  г) психовимір 

2. Скільки підходів виділяють в нейропсихологічній діагностиці? 

а) 2               б) 3                 в) 4              г) 5 

3. Як називається психічне порушення, при якому зміни носять тимчасовий, 

зворотній, парціальний характер? 

а) викривлення психічного розвитку    б) дисгармонійний психічний ровиток   в) 

затримка психічного розвитку  г) дефіцитарний психічний розвиток 

2 рівень 

1. Визначення і предмет психодіагностики. 

2. Основні принципи, що визначають формування психічних функцій у теорії 

системної динамічної локалізації О.Р. Лурії. 

3. Сутність та категорії поняття здоров’я у психологічній науці. 

3 рівень 

1. Специфіка нейропсихологічної діагностики дітей. 

2. Характеристика основних видів порушення мови в онтогенезі при органічних і 

функціональних порушеннях роботи мозку. 

3. Характеристика факторів, які формують здоров’я людини. 

 

  



Контрольна робота № 2 

1 рівень 

4. Який рівень невротичного порушення у дітей характеризується розладами 

апетиту, порушеннями функцій шлунково-кишкового тракту, терморегуляції, сну? 

а) соматовегетативний рівень  

б) психомоторний рівень  

в) афективний рівень 

г) емоційно-ідеаторний рівень 

 

5. Якщо дитина має порушення мовлення і батьки намагаються поменше 

розмовляти з дитиною, більше жестикулюючи - це? 

а) дуже добре, дитина менше відчуває себе неповноцінною 

б) погано, оскільки шкодить мовному і психічному розвитку дитини 

в) байдуже, не впливає на мовний і психічний розвиток дитини 

г) добре, оскільки дитині стає так цікавіше 

Яка кількість дітей із заїканням в групах дитячих садків та шкіл для дітей з 

порушеннями мовлення? 

а) 3          б) 10                  в) 12            г)15 

2 рівень 

4. Визначення поняття «аутичний розлад». 

5. Визначення поняття «синдромний аналіз». 

6. Визначення поняття «синдром дефіциту уваги». 

3 рівень 

4. Порівняльна характеристика порушень мовної сфери при ураженні лівої, 

правої півкулі та діенцефальних структур. 

5. Характеристика принципів корекційно-розвивального навчання. 

6. Подати опис відхилень психічного розвитку з використанням принципів 

синдромного аналізу. 

  



Контрольна робота № 3 

Варіант інтерпретації даних нейропсихологічної діагностики при тестуванні дітей, 

який передбачає проведення загального нейропсихологічного обстеження дітей та 

виявлення характеру конкретних порушень психічних функцій при певній локалізації 

мозкового ураження – це? 

а. прямий                 б. зворотній                       в. порівняльний                 г. кривий 

 

Тести, орієнтовані на оцінку функцій головного мозку за допомогою використання 

інваріантного набору методик, для якого існують валідні норми - це? 

а. тести на фонетичний слух  б. фіксовані батареї нейропсихологічних тестів  в. тести 

електичного підходу 

г. детройтський тест установки на навчання 

 

Варіант діагностики, спрямований у першу чергу на опис нейропсихологічних 

синдромів, симптомокомплексів, характерних для пошкодження або дисфункції тих чи 

інших ділянок мозку в різні вікові періоди, на пошук нейропсихологічного фактору, що 

характеризує наявність конкретного пошкодження мозку та первинне розлад того чи 

іншого психічного процесу – це? 

а. прямий                     б. зворотній                         в. порівняльний                     г. 

кривий 

 

Як називається галузь психологічної науки, яка досліджує виникнення, структуру, 

формування та функціонування індивідуальної системи значень, яка опосередковує в 

діяльності людини інтелектуальні процеси? 

а. нейропсихологія             б. логопсихологія      в. психосемантика          г. 

психолінгвістика 

 

Які патологічні порушення мовлення виділяють в залежності від локалізації? 

а. центральні і периферійні             б. органічні і функціональні            в. вроджені і 

надбані         

г. первинні і вторинні 

Яка середня вага головного мозку людини? 



а. 920 г                    б. 1025 г                           в. 1360 г                        г. 1950 г 

 

Ураження мозку, що виникає під час пологів – це? 

а. загальна логопсихологія         б. вроджена патологія             в. перинатальна 

енцефалопатія 

г. дефіцитарний психічний розвиток 

 

Розлад діяльності якої півкулі призводить до порушень мовлення? 

а. лівої                     б. правої                        в. центральної                    г. нижньої 

 

Розділ психології, який вивчає принципи, методичні прийоми й засоби побудови та 

застосування діагностичних процедур з метою визначення значень деяких психологічних 

феноменів, що дозволяють встановити діагноз і є як теоретичною дисципліною, так і 

сферою практичної діяльності психолога – це? 

а. психодіагностика  б. психотерапія  в. психокорекція   г. психосемантика 

 

Скільки варіантів інтерпретації даних нейропсихологічної діагностики при 

тестуванні дітей виділяють? 

а. 2                 б. 4                 в. 6                  г. 8 

 

Варіант інтерпретації даних нейропсихологічної діагностики при тестуванні дітей, 

пов'язаний з проведенням синдромного аналізу одержуваних в обстеженні результатів – 

це? 

а. прямий                         б. зворотній                   в. порівняльний                         г. 

кривий 

 

Варіант інтерпретації даних нейропсихологічної діагностики при тестуванні дітей, 

пов'язаний із зіставленням отриманих результатів і вікових нормативів виконання завдань 

- це? 

а. прямий                    б. зворотній                     в. порівняльний                      г. кривий 

 

Скільки категорій включає у себе спосіб життя за Лісициним? 



а. 3                      б. 4                        в. 5                    г. 6   

 

Скільки відсотків серед усіх факторів, які впливають на здоров`я, займає спосіб 

життя? 

а. 25%                     б. 35%                       в. 50%                       г. 65% 

 

Активний запас слів окремого носія мови — частина словникового складу мови, яка 

вільно вживається в повсякденному житті конкретною людиною; залежить від віку, 

психічного розвитку, освіти, соціального середовища тощо - це? 

а. словник базовий            б. словник активний      в. словник пасивний    г. словник 

основний 

 

Пасивний запас слів окремого носія мови — частина словникового складу мови, 

зрозуміла конкретній людині; залежить від віку, психічного розвитку, освіти, соціального 

середовища тощо - це? 

а. словник базовий          б. словник активний          в. словник пасивний         г. 

словник основний 

 

Порушення мови, прояв лобного аграматизму; характеризується уривчастістю 

експресивної мови, що складається суцільно з іменників і дієслів у невизначеній формі; 

характерний для моторної афазії - це? 

а. нестабільний стиль             б. телеграфний стиль        в. телефонний стиль          г. 

сотовий стиль 

 

Недолік вимови, що полягає в заміні свистячих міжзубними - це? 

а. шипіння                  б. свистіння                    в. сюсюкання                   г. гуління 

 

Як називається розділ корекційної педагогіки, що розробляє зміст, принципи, форми, 

методи, прийоми і засоби навчання і виховання глухих і слабкочуючих дітей, способи 

корекції вад їх розвитку в умовах навчання і виховання? 

а. сугестопедія                б. сурдопедагогіка               в. сурдопсихологія            г. 

тифлопедагогіка 



 

Як називається розділ спеціальної психології, що вивчає психічний розвиток глухих і 

слабочуючих людей, можливості його корекції в умовах навчання і виховання; досліджує 

шляхи запобігання німоти у людей з порушеннями слуху, що виключають нормальне 

мовленнєвий спілкування, виявляє особливості їх пізнавальної діяльності, з'ясовує 

компенсаторні можливості заміни слухового сприйняття зоровим сприйняттям, 

вібраційними відчуттями тощо; вивчає особливості мислення, пам'яті та інших психічних 

процесів, що формуються в умовах відсутності або недорозвинення слухових відчуттів? 

а. тифлопсихологія           б. сурдопсихологія           в. сугестопедія          г. 

нейропсихологія 

 

Функціональне порушення слуху і мови, яке має тимчасовий, зворотній характер і 

зумовлене процесом охоронного гальмування в слуховій і мовноруховій областях кори 

головного мозку, що розвивається, в якості реакції на надсильні подразники (постріл, 

психічна травма тощо), переважно у людей зі слабкою нервовою системою? 

а. сурдопедагогіка      б. сугестопедія     в. сурдомутизм        г. аутизм 

 

Недостатньо виразна, недбала вимова звуків, характерна для швидкого темпу 

мовлення; редукована (скорочена), швидка вимова звуків, що додає промові характер 

невимушеності, фамільярності - це? 

а. стиль вимови неповний           

б. стиль вимови побутовий                 

в. стиль вимоги літературний    

г. стиль вимови аутичний 

 

Відділ центральної нервової системи хребетних тварин і людини, розташований в 

хребетному каналі, бере участь у здійсненні більшості рефлексів - це? 

а. головний мозок          б. спинний мозок        в. продовгуватий мозок       г. середній 

мозок 

 



Як називаються ділянки кори, розташовані симетрично в скроневих відділах кори 

півкуль головного мозку і приймають чутливі імпульси, які йдуть по переддверно-

равликового нерву? 

а. кінестетична область кори                     

б. зорова область кори                     

в. слухова область кори   

г. лобні долі великих півкуль 

 

Найважливіша структурно-семантична одиниця мови, яка служить для 

найменування предметів, процесів, властивостей; в структурному відношенні складається 

з морфем, від яких відрізняється самостійністю і вільним відтворенням у промові, і являє 

собою матеріал для побудови речення, на відміну від якого не виражає повідомлення? 

а. слово                       б. фраза                         в. текст                          г. звук 

 

Загальна назва фізичних вправ, які використовуються для розвитку і зміцнення 

м'язів, що беруть участь в процесі дихання? 

а. вправи фізичні           б. вправи дихальні              в. вправи видихальні                  г. 

вправи статичні 

 

Яка характеристика уваги пов’язана з утриманням у фокусі  уваги одразу декількох 

стимулів? 

а. концентрація                      б. стійкість                     в. переключення                       г. 

розподіл 

 

Встановлення єдиної зразкової мови як літературної, офіційної - це? 

а. уніфікація мови         б. універсальність мови         в. урбаністичність мови           г. 

сучасність мови 

 

Швидкість протікання мови у часі, її прискорення або уповільнення, що обумовлює 

ступінь її артикуляторної напруги та слухової виразності - це? 

а. темп мови                      б. ритм мови               в. плавність мови                    г. 

стабільність мови 



 

До якого пізнавального процесу належать фантазії, мрії? 

а. відчуття                      б. сприймання                        в. пам’ять                          г. уява 

 

Як називається галузь психології, яка вивчає особливості психічного та 

особистісного розвитку людини на різних етапах її життя?  

а. Логопсихологія            б. Педагогічна психологія      в. Психосемантика          г. 

Вікова психологія 

 

Який вид мислення стає домінуючим починаючи з підліткового віку? 

а. наочно-образне                 б. словесно-логічне                    в. наочно-дійове                  

г. практичне 

 

Сполучення психологічних особливостей людини, що складають її своєрідність, 

відмінність від інших людей, є?  

а. індивідом               б. індивідуумом                   в. індивідуальністю                   г. 

особистістю 

Як називається властивість уваги, яка виступає показником ступені або 

інтенсивності зосередженості свідомості на певному об’єкті? 

а. концентрацією            б. об’ємом               в. стійкістю                   г. розподілом   

 

Який пізнавальний процес забезпечує відображення окремих властивостей предметів 

і явищ дійсності при їх безпосередньому впливу на органи відчуттів? 

а. відчуття                     б. уява                        в. увага                        г. сприймання 

 

Метод в перекладі з грецької мови означає: 

а.  шлях пізнання           б. спроба первинна              в. спосіб стандартний          г. 

звичка традиційна 

 

Варіанти норм, за яких окремі риси характеру надмірно посилені, унаслідок чого 

людина виявляє вибіркову вразливість до певних психогенних дій за нормальної стійкості 

до інших: 



а. акцентуація                        б. психопатія                   в. фрустрація                    г. 

гіперболізація  

 

Який вчений вважав, що темперамент можна визначити за мовною поведінкою 

людини: 

а. Г.Айзенк                       б. В.Русалов                     в. Г.Хейманс                    г. 

В.Мерлін 

 

Поділ мовного потоку як лінійної послідовності на складові його елементи, або 

відрізки - це? 

а. сегментація                       б. фрази                               в. речення                         г. 

агрегація 

 

Ринофонія, при якій носові приголосні набувають ротового резонування, голосні 

втрачають звучність, тембр стає неприродним - це? 

а. ринофонія відкрита         б. ринофонія закрита         в. ринофонія загальна   г. 

ринофонія спеціальна 

 

Порушення, при якому мова нагадує дитячу — гаркавість, сюсюкання, дитячі 

спотворення слів, нерідко хворий говорить про себе в третій особі; поєднується з 

відхиленнями в поведінці, найбільш часто спостерігається при істеричних психозах, 

органічних ураженнях головного мозку - це? 

а. мовлення пуерильне    б. мовлення де градаційне          в. мовлення імітуюче       г. 

мовлення олігофазичне 

 

Як називаються несудомні запинки, повтори у мовленні? 

а. іррітація                        б. німота                       в. ітерації                  г. заїкання 

 

Порушення темпо-ритмічної організації мовлення, зумовлене судомним станом 

м'язів мовного апарату - це? 

а. заїкання                  б. афазія                      в. алалія                     г. жаргонізм 

 



Приховування захворювання або його окремих симптомів з метою ввести в оману 

щодо свого дійсного фізичного або психічного стану - це? 

а. дисграфія             б. дисимуляція                      б. деменція                        г. дислексія 

 

Наука про психофізіологічні особливості розвитку дітей з психічними або (і) 

фізичними вадами, про закономірності їх виховання, освіти і навчання - це? 

а. дисимуляція                        б. дефектологія                        в. дислексія                  г. 

деформація 

 

Який вітчизняний вчений виділив три  функціональні блоки мозку? 

а. Г.С. Костюк                       б. О.Р. Лурія                      в. Л.С. Виготський                   г. 

Д.Б. Ельконін 

 

Як називається функціональний блок мозку, який відповідає за підтримку 

оптимального працездатного стану мозку людини?  

а. блок тонусу кори                       б. блок прийому, переробки та зберігання 

інформації 

в. блок програмування, регуляції та контролю діяльності                г. блок спадної 

ретикулярної формації 

 

Як називається функціональний блок мозку, який безпосередньо пов’язаний з 

роботою по аналізу та синтезу сигналів, які передаються органами відчуттів з зовнішнього 

світу? 

а. блок тонусу кори            б. блок прийому, переробки та зберігання інформації   

в. блок програмування, регуляції та контролю діяльності         г. блок спадної 

ретикулярної формації 

 

Відносно стійка структура розумових здібностей людини, структурними 

компонентами якої є мислення, пам’ять та здатність до розумної поведінки в проблемних 

ситуаціях - це? 

а. сприймання            б. інтелект                в. аналіз                     г. синтез 

 



Які патологічні порушення мовлення виділяють в залежності від характеру 

порушення? 

а. центральні і периферійні       б. органічні і функціональні      в. вроджені і надбані     

г. первинні і вторинні 

 

Скільки методологічних підходів виділяють в аналізі процесів комунікації? 

а. 2                              б. 3                              в. 4                           г. 5                

 

Скільки функцій мови виділяють у працях з мовознавства? 

а. 3                           б. 4                           в. 5                           г. 6 

 

Класи функціональної еквівалентності стимулів - це? 

а. поняття                      б. категорії                               в. принципи                   г. 

значення 

 

В операціональному визначенні задається як результат, продукт, яких досягає 

суб’єкт, зробивши низку запропонованих дій - це? 

а. поняття             б. категорії                  в. принципи               г. значення 

 

Як називається мова, яка як первинна форма буття кожної національної мови несе в 

собі весь потенціал розвитку лінгвальної системи, є енергетичним джерелом її 

функціонування? 

а. первинна                 б. усна               в. письмова                 г. вроджена 

 

Як називається аспект мови, відповідно до якого всі вирази мають бути 

систематичними у всіх відношеннях (мають бути граматично, синтаксично і семантично 

правильно оформлені тощо)? 

а. продуктивність           б. регулярність             в. відповідність        г. синергійність 

 

Як називається наукова дисципліна, яка вивчає зумовленість процесів мови і її 

сприймання структурою відповідної мови? 



а. нейропсихологія              б. логопсихологія              в. психосемантика          г. 

психолінгвістика 

 

Як називається принцип, сутність якого полягає в тому, що всі психічні явища у 

своїх виявах, незважаючи на проблеми в розвитку, є вищою формою відображення 

навколишнього у вигляді образів, понять, переживань? 

а. принцип детермінізму     б. принцип відображуваності       в. принцип розвитку   

г. принцип єдності діагностики і корекції 

 

Як називається принцип, сутність якого полягає в тому, що всі психічні явища 

потрібно розглядати виключно в динаміці, тобто у процесі розвитку і становлення? 

а. принцип детермінізму                  б. принцип відображуваності                     в. 

принцип розвитку 

г. принцип єдності діагностики і корекції 

 

Стійка сукупність мовленнєвих і не мовленнєвих  симптомів, характерних для 

конкретного порушення мовлення - це? 

а. концептуальні основи логопсихології 

б. структура мовленнєвого дефекту  

в. принципи логопсихології 

г. дефіцитарний психічний розвиток 

 

Як називається розділ медичної психології, що вивчає відхилення в розвитку і 

перебігу психічних процесів та станів у людини в порівнянні з нормою? 

а. логопсихологія           б. нейропсихологія                в. патопсихологія             г. 

психосемантика 

 

Як називається психічне порушення, основною моделлю якого є деменція? 

а. затримка психічного розвитку       б. психічне недорозвинення        в. викривлення 

психічного розвитку 

г. ушкоджений психічний розвиток 

 



Як називається стан загального тотального недорозвитку психіки в результаті 

спадкової зумовленості або внутрішнього ураження мозку? 

а. затримка психічного розвитку         б. психічне недорозвинення   в. викривлення 

психічного розвитку 

г. ушкоджений психічний розвиток 

 

Як називається психічне порушення, при якому діти надають перевагу неживим 

предметам, а розвиток їхньої мови відбувається з запізненням, при цьому мовлення 

відрізняється стереотипністю, складається з невиразних, невідповідаючих ситуації фраз 

або повторів слів інших людей, мова не слугує засобом спілкування? 

а. дебілізм                б. ідіотія             в. імбецильність                г. ранній дитячий 

аутизм 

 

Як називається психічне порушення, при якому зміни носять тимчасовий, зворотній, 

парціальний характер? 

а. затримка психічного розвитку             б. психічне недорозвинення        в. 

викривлення психічного розвитку 

г. ушкоджений психічний розвиток 

 

Властивість дитини чи підлітка, розвиток якої характеризується різким зниженням 

контактів з оточуючими, слабко розвиненою мовою і своєрідною реакцією на зміни в 

оточенні - це? 

а. дебілізм                    б. ідіотія                     в. імбецильність                        в. ранній 

дитячий аутизм 

 

Ступінь недорозвитку психіки, що характеризується наявністю елементарного 

мислення та недорозвиненої мови - це? 

а. дебілізм                    б. ідіотія                       в. імбецильність                          г. ранній 

дитячий аутизм 

 

Як називається психічне порушення, при якому недоліки мовлення дітей 

виявляються і в недостатньому володінні його граматичною будовою, вони нерідко вони 



не вміють вжити дієслово в минулому чи майбутньому часі, утворити множину, 

використати зменшувальний суфікс (всі ці недоліки мовлення особливо виразні під час 

монологічного як найскладнішого з видів мовлення, а дитина жваво спілкується, поки 

може відповідати на запитання одним словом або короткими реченням? 

а. дебілізм         б. імбецильність              в. затримка психічного розвитку       г. 

ранній дитячий аутизм 

 

Як називається порушення тембру голосу та звуковимови, зумовлене анатомо-

фізіологічними дефектами мовного апарату? 

а. афонія              б. дислалія                в. ринолалія                  г. алалія 

 

Як називається брак або стійке недорозвинення мовлення внаслідок органічного 

ураження мовленнєвих зон кори головного мозку у внутрішньоутробному або ранньому 

періоді розвитку дитини (до трьох років)? 

а. афонія                б. дислалія                 в. ринолалія                 г. алалія 

 

Як називається повна або часткова втрата мовлення внаслідок локального ураження 

головного мозку різної етіології (судинної, травматичної, пухлинної)? 

а. афонія                     б. афазія                     в. ринолалія                   г. алалія 

 

Галузь спеціальної психології, яка вивчає психіку людей, що мають первинний 

мовленнєвий дефект, і принципи психокорекційної роботи з ними з урахуванням суміжних 

наук - це? 

а. нейропсихологія       б. логопсихологія    в. психосемантика        г. психолінгвістика 

 

Як називається аспект мови, який позначає, що в будь-якій мові можливе безкінечне 

число висловлень? 

а. продуктивність        б. регулярність    в. відповідність        г. синергійність 

 

Скільки властивостей памʼяті виділяють? 

а. 2                     б. 3                в. 4             г. 5 

 



Як називаються вікові зміни, які є глибокими, відбуваються швидко і за порівняно 

короткий термін. Такі зміни зазвичай пов’язані з кризами вікового розвитку, що 

виникають на межі вікових періодів між відносно спокійно протікаючими періодами 

еволюційних змін психіки і поведінки? 

а. еволюційні        б. революційні        в. ситуаційні            г. третинні 

 

Як називається поняття, введене радянським психологом Леонтьєвим О.М., що 

позначає діяльність, з якою пов’язано виникнення важливих психічних новоутворень і яке 

визначає найбільші успіхи в розвитку пізнавальних процесів дитини? 

а. криза       б. провідна діяльність         в. розвиток       г. прогрес 

 

Скільки груп порушення мовлення виділяють у психолого-педагогічній 

(симптомологічній) класифікації порушень мовлення?   

а. 3        б. 4         в. 5      г. 6 

До якої з груп порушень мовлення за психолого-педагогічною (симптомологічною) 

класифікацією порушень мовлення належать порушення, які характеризуються тим, що 

разом із порушеннями фонетичного  аспекту мовлення спостерігається недорозвинення 

фонематичних процесів? 

а. фонетичні порушення  мовлення (ФПМ) 

б. фонетико-фонематичні  порушення мовлення (ФФПМ)  

в. лексико-граматичне недорозвинення мовлення (ЛГНМ) 

г. загальне недорозвинення мовлення (ЗИМ І, II, III рівня) і не різко виражене 

загальне недорозвинення мовлення (НЗНМ) 

 

Певний діапазон значень розвитку будь-якої якості (рівень інтелектуального 

розвитку або  його складових; шкала самооцінки; рівень мовленнєвого розвитку; зріст, 

вага тощо), розташованих навколо середнього арифметичного - це? 

а. функціональна норма           б. ідеальна норма                  в. здоров`я                     г. 

статистична норма 

 

У 60-70% дітей с ДЦП відмічається такий різновид порушення мовлення, як? 

а. афазія              б. дизартрія                  в. ринолалія                      г. ідіотія 



 

В якому віці з’являється фразове мовлення у дітей з ДЦП? 

а. 1-1,5 роки         б. 1,5-2 роки                 в. 3-3,5 років       г. 5-6 років 

 

Система психологічного оздоровлення дитини, створення адекватних умов 

індивідуального, сімейного, освітнього розвитку її психічної сфери з метою запобігання 

можливих психічних відхилень - це? 

а. психокорекція           б. психотерапія             в. психопрофілактика           г. 

психосемантика 

 

В якому віці виникає соматовегетативний рівень невротичного порушення у дітей? 

а. 0-3 роки                б. 4-7 років                    в. 7-10 років              г. 10-15 років  

 

Якщо дитина має порушення мовлення і батьки намагаються поменше розмовляти з 

дитиною, більше жестикулюючи - це? 

а. дуже добре, дитина менше відчуває себе неповноцінною 

б. погано, оскільки шкодить мовному і психічному розвитку дитини 

в. байдуже, не впливає на мовний і психічний розвиток дитини 

г. добре, оскільки дитині стає так цікавіше 

 

Чим визначається наповнюваність дитячих груп в дитячих садах та школах для дітей 

з порушеннями мовлення? 

а. тяжкістю мовленнєвого дефекту 

б. всі групи стандартного розміру в 25 осіб 

в. стандартний шкільний клас 

г. до 5 осіб 

 

Як називається ступінь фіксованості дітей на власному дефекті, яка характеризується 

тим, що діти не зазнають фрустрації від свідомості неповноцінності своєї мови або навіть 

зовсім не помічають її недоліків, вони охоче вступають у контакт з однолітками і 

дорослими, знайомими і незнайомими людьми, у них відсутні елементи сорому або 

уразливості? 



а. Нульова      б. Помірна       в. Виражена        г. Базова 

 

Яка форма спілкування переважає у більшості старших дошкільників з важкою 

мовленнєвою патологією? 

а. безпосередньо-емоційна форма 

б. ситуативно-ділова форма 

в. сюжетно-рольова форма 

г. наочно-образна форма 

 

З'ясування за допомогою вікових норм даного стану розвитку, що характеризується 

як з боку дозрілого, так і недозрівшого процесу, є видом діагностики? 

а. нормативної вікової     б. клінічної      в. симптоматичної      г. семантичної 

 

Діагностика, яка прагне до визначення внутрішнього стану розвитку, що виявляється 

в зовнішніх ознаках - це? 

а. нормативна вікова                      б. клінічна                    в. симптоматична                  

г. семантична 

 

Діагностика, яка спрямована на вивчення симптомокомплексів дитячого розвитку як 

зовнішніх ознак - це? 

а. нормативна вікова                 б. клінічна                    в. симптоматична                  г. 

семантична 

 

Метод діагностики, який використовує стандартизовану систему питань та завдань, 

які мають певну шкалу значень, і застосовується для еталонного виміру індивідуальних 

розходжень між людьми - це? 

а. опитування                           б. тест                     в. експеримент                   г. 

анкетування 

 

Структурований опис комплексу взаємопов'язаних психічних властивостей 

(здібностей, мотивів, стійких особливостей особистості) - це? 



а. психологічний діагноз           б. психотерапія              в. психосемантика              г. 

психокорекція 

 

Скільки підходів виділяють в сучасній нейропсихологічній діагностиці? 

а. 2                     б. 3                  в. 4                  г. 5 

 

Як називається підхід в сучасній нейропсихологічній діагностиці, в ході якого різні 

функціональні порушення (симптоми) співвідносяться з нейропсихологічними 

синдромами і з визначальючими їх неврологічними основами? 

а. індивідуально орієнтований нормативний    б. психометричний     в. синдромний 

аналіз    г. скринінговий 

 

Як називається підхід в сучасній нейропсихологічній діагностиці, в якому 

використовуються специфічні тести з психометричною стандартизацією, і залежно від 

ситуації вони гнучко комбінуються при обстеженні у відповідності з гіпотезами про наявні 

у пацієнта труднощах? 

а. індивідуально орієнтований нормативний  б. психометричний в. синдромний 

аналіз  г. скринінговий 

 

Скільки рівнів категорії здоров`я виділяють? 

а. 2                   б. 3            в. 4                  г. 5 

 

Як називається категорія здоров`я, яка позначає природний стан організму, 

зумовлений нормальним функціонуванням всіх його органів і систем? 

а. фізичне здоров`я           б. психічне здоров`я        в. моральне здоров`я         г. 

практичне здоров`я 

 

Як називається категорія здоров`я, яка залежить від стану головного мозку, 

характеризується рівнем й якістю мислення, розвитком уваги й пам'яті, ступенем 

емоційної стійкості, розвитком вольових якостей? 

а. фізичне здоров`я              б. психічне здоров`я             в. моральне здоров`я          г. 

практичне здоров`я 



 

Як називається категорія здоров`я, яка визначається тими моральними принципами, 

які є основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві? 

а. фізичне здоров`я              б. психічне здоров`я              в. моральне здоров`я            г. 

практичне здоров`я 

 

Симптомокомплекси порушень вищих психічних функцій внаслідок локальних 

уражень головного мозку, які включають в себе первинні, пов'язані з безпосереднім 

ураженням даної мозкової структури, і вторинні, обумовлені випаданням зумовленого 

локалізацією ураження ланки функціональної системи - це? 

а. синдроми нейропсихологічні    б. синдроми логопедичні     в. порушення психічні     

г. зрушення критичні 

 

Збереження в мові, незважаючи на безперервні її зміни, постійних елементів, що 

забезпечують її тотожність самій собі протягом епох - це? 

а. стійкість мови          б. стабільність мови          в. нормативність мови          г. 

традиційність мови 
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Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, при 

якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу під час позааудиторної навчальної роботи. СРС спрямована на 

закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх поглиблення, 

набуття і удосконалення практичних навичок та умінь відповідно до обраного напряму 

підготовки. Підвищення ролі самостійної роботи в процесі навчання у вищому 

навчальному закладі вимагає відповідної організації навчального процесу, модернізації 

навчально-методичної документації, розробки нових дидактичних засобів навчання, 

навчально-методичної літератури, спрямованої на ефективну організацію самостійної 

роботи студентів, нових форм та методів контролю та самоконтролю знань.  

Зміст і види самостійної роботи студента 

Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою 

конкретної дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача. Самостійна робота 

студентів включає:  

- підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних тощо);  

- виконання завдань з навчальної дисципліни протягом семестру;  

- роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які згідно з робочою 

навчальною програмою дисципліни винесені на самостійне опрацювання студентів;  

- підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до курсових, 

модульних і комплексних контрольних робіт;  

- виконання завдань, передбачених програмою практики;  

- роботу в студентських наукових гуртках, семінарах тощо;  

- участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо;  

- участь у науковій і науково-методичній роботі кафедр, факультетів; участь у 

наукових і науково-практичнихконференціях, семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо; 

- підготовку до підсумкової державної атестації, у тому числі й виконання 

випускної кваліфікаційної роботи відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

 

 

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента 



Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, ніж 2/3 

загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення окремої навчальної 

дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів 

визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її 

місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також 

питомої ваги в навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і 

лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. У необхідних випадках ця 

робота проводиться згідно із заздалегідь складеним графіком, що гарантує можливість 

індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та навчальні 

посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в електронному вигляді у 

відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 



- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про проходження 

практики. 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру та 

особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її вивчення, виду 

завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простру в МНУ, навчальний 

тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, питань, 

завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та практичних 

завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до сучасних 

технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням студентами 

завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених в 

базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у попередніх 

темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють застосування 

загальних принципів, викладених в базовому курсі, в виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок загального 

бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну роботу викладача. За 

рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу викладачів, проводяться: 



- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом семестру 

(поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, консультації перед контрольним заходом 

(екзаменаційні) проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених робочим 

навчальним планом, у студентів заочної форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, передбачених 

робочим навчальним планом, у студентів денної та заочної форми навчання, зокрема 

курсових робіт та курсових проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

Система контролю самостійної роботи студентів 

Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи студентів є 

проведення контрольних заходів. Контрольні заходи у вищій школі включають поточний 

та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного 

контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються 

відповідною кафедрою. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію 

студента.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 

Контроль СРС здійснюється в залежності від виду самостійної роботи і передбачає такі 

форми:  

- тестування; 

- контрольні та розрахунково-графічні роботи; 

- контрольні питання після кожної лекції; 

- співбесіда; 

- захист курсових робіт і проектів; 



- перевірка виконання індивідуальних завдань під час практики; 

- ділові ігри та творчі наукові конференції; 

- колоквіуми; 

- завдання, що передбачають нестандартні рішення; 

- звіти з виконання лабораторних та інших видів робіт; 

- інші форми. 

Приклади форм самостійної роботи студентів, контролю та звітності. 

 

Види та форми самостійної 

роботи студентів 

Форми контролю та 

звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 

1.1. Вивчення основної  та 

додаткової літератури, текстів 

лекцій тощо 

1.1. Активна участь в різних 

видах аудиторних занять 

1.2. Виконання домашніх 

завдань 

1.2. Перевірка правильності 

виконання завдань 

1.3. Підготовка до 

семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

1.3. Активна участь в 

семінарських (практичних, 

лабораторних) заняттях 

1.4. Підготовка до 

контрольних робіт, міні-к/р та інших 

форм поточного контролю 

1.4. Написання контрольної 

роботи тощо 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 

2.1. Пошук та огляд 

літературних джерел за заданою 

проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених 

матеріалів під час аудиторних 

занять 

2.2. Написання реферату 

(доповіді) за заданою 

проблематикою 

2.2. Обговорення (захист) 

матеріалів реферату (доповіді) під 

час аудиторних занять або перевірка 

роботи викладачем 

2.3. Аналітичний розгляд 

наукової публікації 

2.3. Обговорення результатів 

проведеної роботи під час 

аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної 

педагогічної, складної життєвої 

ситуації та підготовка аналітичної 

записки 

2.4. Розгляд підготовлених 

матеріалів, участь у діловій грі 

2.5. Практикум з навчальної 

дисципліни з використанням 

програмногозабезпечення 

2.5. Перевірка правильності 

виконання завдань 

2.6. Підготовка презентації 2.6. Захист презентації 

2.7. Підготовка 2.7. Захист кваліфікаційної 



кваліфікаційної роботи роботи 

ІІІ. Наукова робота 

3.1. Участь в наукових 

студентських конференціях і 

семінарах 

3.1. Апробація результатів 

наукових досліджень на наукових 

студентських конференціях і 

семінарах 

3.2. Підготовка наукових 

публікацій 

3.2. Обговорення з викладачем 

підготовлених матеріалів, подача до 

друку результатів наукових 

досліджень 

3.3. Виконання завдань в 

рамках дослідницьких 

проектівкафедрипедагогіки та 

загальної психології 

3.3. Використання результатів 

наукових досліджень в звіті з НДР, 

підготовка робіт на конкурс 

студентських наукових робіт 

Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, 

проставляються в журналі викладача і входять до складу модульної бальної оцінки, тобто 

кількості балів, яку отримав студент в результаті контролю його знань, умінь та навичок 

при виконанні усіх видів навчальних робіт, віднесених до відповідного модуля. 

Критерії оцінки результатів СРС 

В процесі проведення контрольних заходів викладач оцінює: 

- рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на самостійне 

опрацювання; 

- вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних задач; 

- обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу;    

- повноту розкриття теми дослідження; 

- оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами. 

 

 

Поради з планування та організації часу, необхідного для вивчення навчальної 

дисципліни 

Оволодінням необхідними професійними знаннями, уміннями і навичками повинно 

завершитися вивчення дисципліни. Даний результат може бути досягнутий тільки після 

значних зусиль. При цьому важливе значення мають не тільки старанність і здібності, але 

й добре продумана організація праці студента, і насамперед правильна організація часу. 

По кожній темі дисципліни передбачається проведення аудиторних занять і 

самостійної роботи тобто читання лекцій, розробка повідомлення доповіді, запитання для 



контролю знань. Час на вивчення дисципліни та планування обсягу часу на самостійну 

роботу студента відводиться відповідно до робочого навчального плану даної 

спеціальності. Передбачаються також активні форми навчання, такі як, рішення задач з 

аналізом конкретних економічних ситуацій, складання інтелект карти та ін. 

Для скорочення витрат часу на вивчення дисципліни в першу чергу, необхідно 

своєчасно з'ясувати, який обсяг інформації слід засвоїти, які вміння придбати для 

успішного опанування дисципліни, які завдання виконати для того, щоб отримати гідну 

оцінку. Відомості про це (списки рекомендованої та додаткової літератури, теми 

практичних занять, тестові завдання, а також інші необхідні матеріали) є розробленої 

робочої навчальної програми дисципліни. 

Регулярне відвідування лекцій і практичних занять не тільки сприяє успішному 

оволодінню професійними знаннями, але і допомагає найкращим чином організувати час, 

оскільки всі види занять розподілені в семестрі планомірно, з урахуванням необхідних 

затрат. Важлива роль в плануванні і організації часу на вивчення дисципліни відводиться 

знайомства з планом-графіком виконання самостійної роботи студентів з даної 

дисципліни. У ньому міститься види самостійної роботи для всіх розділів дисципліни, 

вказані приблизні норми часу на виконання і терміни здачі завдань. . 

Щоб змістовна інформація з дисципліни запам'ятовувалася, доцільно вивчати її 

поетапно – по темах і в суворій послідовності, оскільки наступні теми, як правило, 

спираються на попередні. При підготовці до практичних занять доцільно за кілька днів до 

заняття уважно 1-2 рази прочитати потрібну тему, спробувавши розібратися з усіма 

теоретико-методичними положеннями і прикладами. Для більш глибокого засвоєння 

матеріалу вкрай важливо звернутися за допомогою до основної і додаткової навчальної, 

довідкової літератури, журналів або до викладача за консультацією. Програмою 

передбачені варіанти, коли результати самостійного вивчення теми викладаються у 

вигляді есе або конспектів, які містять опис еволюції уявлень про економічному явищі або 

процесі, групування та критичний аналіз різних точок зору вчених і фахівців, 

обґрунтування власної думки щодо предмету дослідження. За день до семінару вкрай 

важливо повторити визначення базових понять, класифікації, структури та інші базові 

положення. 

Важливою частиною роботи студента є знайомство з рекомендованої та додатковою 

літературою, оскільки лекційний матеріал, при всій його важливості для процесу вивчення 



дисципліни, містить лише мінімум необхідних теоретичних відомостей. Вища освіта 

передбачає більш глибоке знання предмета. Крім того, воно передбачає не лише засвоєння 

інформації, а й формування навичок дослідницької роботи. Для цього необхідно вивчати і 

самостійно аналізувати статті періодичних видань та Інтернет-ресурси. 

Роботу по конспектування додаткової літератури слід виконувати, попередньо 

вивчивши плани практичних занять. В цьому випадку нічого не буде втрачено і студенту 

не доведеться повертатися до знайомства з джерелом повторно. Правильна організація 

роботи, чому повинні сприяти дані вище рекомендації, дозволить студенту своєчасно 

виконати всі завдання, отримати гідну оцінку і уникнути, таким чином, необхідності 

витрачати час на перепідготовку і перескладання предмета. 

Підготовлений студент легко стежить за думкою викладача, що дозволяє швидше 

запам'ятовувати нові поняття, сутність яких виявляється в контексті лекції. Повторення 

матеріалу полегшує надалі підготовку до іспиту. 

Студентам рекомендується наступним чином організувати час, необхідний для 

вивчення дисципліни: 

1) вивчення конспекту лекції в той же день після лекції – 10 – 15 хвилин; 

2) повторення лекції за день перед наступною лекцією – 10 – 15 хвилин; 

3) вивчення теоретичного матеріалу по рекомендованій літературі і конспекту – 1 

годину на тиждень; 

4) підготовка до практичного заняття – 1,5 години. 

Самостійна робота студентів 

Постійним керівництвом до дії для студента при самостійному вивченні літератури 

повинен стати девіз: всі висновки, отримані при психологічному аналізі (дослідженні) 

життєвих фактів, потрібно обов’язково записувати. 

Ми вирішили включити цей пункт до нашого комплексу, оскільки зазвичай 

студенти-першокурсники погано підготовлені до виконання самостійної 

робо-ти, а тому відчувають труднощі при підготовці до практичних та 

семінарських занять. Не ставлячи собі за мету повністю висвітлити це 

питання, нам хотілося б дати студентам декілька порад щодо підготовки 

до семінарських та практичних занять, написання рефератів та інших 

видів письмових робіт, підготовки та форми проведення заліків та іспитів.   



Підготовка до семінарських (практичних) занять: під час підготовки до 

семінарського заняття ми пропонуємо читачам дотримуватися наступного алгоритму 

роботи: 

- ознайомлення з планом майбутнього семінарського заняття, оскільки це 

дозволить Вам одразу окреслити коло питань, які будуть розглядатися на цьому занятті; 

- перегляд законспектованих лекцій, що дозволить студентам актуалізувати в 

пам’яті (тобто пригадати) отриманізнання з даноїтеми.Окрімтого, досить часто викладачі 

під час лекцій називають ті книги або періодичні видання (психологічні журнали та 

газети), в яких міститься більш детальна інформація з представленої ними теми. Таким 

чином, лекції зададуть певний напрямок Вашій подальшій роботі; 

- робота з підручниками, оскільки вони містять в собі основний матеріал з 

учбової дисципліни. Як зазначає Бадмаєв Б.Ц., „підручник позначає основну канву, слугує 

певним путівником, „аріадниною ниттю” для подальшого проникнення у сутність явищ 

та фактів, яким дається пояснення в науці”. Радимо читачам взяти для опрацювання 

декілька підручників різних авторів, що дозволить Вам ознайомитись з кількома 

поглядами науковців з даної теми: досить часто одне і теж питання по-різному 

розкривається у різних підручниках – питання, лише коротко розкрите в першому 

підручнику, може бути більш широко та ґрунтовно роз’яснене в другому, піддаватися 

аргументованій критиці в третьому і т.д. Крім того, студенти можуть помітити, як досить 

часто може різнитися подана інформація з одного і того ж самого питання у підручниках 

різних років видання, що обумовлене постійним розвитком психології як науки, 

уточненням наукових дефініцій (тобто понять та термінів), а значить, у читачів буде гарна 

можливість представити певне питання семінарського заняття (з поданих у плані) в 

динаміці його розвитку – від минулого і до сьогодення, а також в кінці відповіді 

представити власну позицію; 

- робота з додатковою літературою (першоджерелами та періодичними 

виданнями). Для швидкого знаходження додаткової літератури у Вашій бібліотеці радимо 

читачам спочатку звертатися до відділу бібліографії, в якому представлений весь наявний 

бібліотечний фонд (список книг та періодичних видань за різною тематикою), що 

дозволить Вам одразу знайти необхідну для підготовки до семінарського заняття 

літературу, а вже потім (записавши автора, назву та шифр книги) звертайтесь до від-ділу 

видачі книжок або читального залу. З періодичних видань ми реко-мендуємо наступні: 



„Вопросы психологии”, „Психологічний журнал”, „Педагогіка і психологія”, „Практична 

психологія та соціальна робота”, „Социологические исследования”, „Воспитание 

школьника”, „Психологічна газета”, „Мир психологии”, „Психологическая наука и 

образование”. 

- запис власних думок та позицій з опрацьованих питань, виділення виниклих 

проблемних питань, на які не вдалося знайти відповіді. Слід зазначити, що студенти 

можуть також звертатися до викладачів за поясненням з виниклих питань при підготовці 

до семінарського заняття – кожен викладач має у своєму графіку певний час, який 

відводиться для додаткової роботи зі студентами, тому Вам потрібно заздалегідь 

поцікавитись таким графіком роботи на тій кафедрі, де працює викладач.   

Виконання письмових робіт: в даному випадку ми хочемо основну увагу приділити 

написанню міні-к/р (контрольної роботи) як однієї з форм контролю знань та вмінь 

студентів. Таким чином міні-к/р дозволяє викладачу оцінити знання всіх наявних на 

занятті студентів, а студентам – додаткову можливість набрати бали. Тривалість 

виконання міні-к/р – до 7 хв. За своєю будовою міні-к/р складається з 2-х завдань (в якості 

прикладу ми представляємо розробленінамизавдання за темою „Відчуття та 

сприймання”):  

- перше завдання покликане перевірити рівень теоретичних знань студента: 

Подайте характеристику відчуття як психічного пізнавального процесу. Назвіть основні 

різновиди відчуттів в залежності від їх спеціалізації; 

- друге  завдання створене для перевірки вміння студента  застосовувати на 

- практиці отримані теоретичні знання: Антуан де Сент 

Екзюпері написав літературний твір „Маленький Принц”, який 

почав з того, що розповів історію зі свого дитинства, коли він 

намалював картинку (малюнок) і, показуючи її іншим, запитував, 

чи не бояться вони. Дорослі дивувались, кажучи, чого б вони 

мали злякатися капелюха. Однак, як пише автор, насправді то 

був намальований удав, який проковтнув слона. Поясніть, чому 

сприймання одного і того ж малюнка відрізнялося у різних людей. 

В подальшій роботі з групою можлива заміна другого завдання на творчі задачі 

такого типу: „Темперамент мого одногрупника Іванова В.А.” тощо. 



Написання рефератів: висвітлення цього питання ми вирішили виконати 

комплексно, оскільки, працюючи над рефератом, читачам потрібно дотримуватися певних 

вимог до його оформлення (в даному випадку представлені наші вимоги до реферату), які 

поєднані з основними правилами роботи: 

- оформлення титульної сторінки. Перша сторінка даної наукової роботи студентів 

зазвичай оформлюється наступним чином: назва навчального закладу, назва кафедри, тема 

реферату, виконавець (вказуються номер учбової групи та П.І.П.), викладач (вказуються 

науковий ступінь та П.І.П.), місто та рік (малюнок № 18);  

- аналіз обраної теми, що дозволить Вам визначити головний об’єкт дослідження 

та побудувати план реферату. План реферату не повинен бути занадто складним – на нашу 

думку, буде цілком достатньо 4-5 пунктів (не включаючи вступу, висновків та списку 

використаної літератури). Бажано також одразу проставити номери сторінок, з яких 

починається кожен пункт реферату (це зробить більш зручною перевірку Вашої роботи 

для викладача і полегшить Вашу роботу з рефератом під час виступу на семінарському 

занятті) – малюнок № 19; 

- кожен пунктрефератупочинається з назви, бажано також трохи відділяти кожен 

наступний пункт від попереднього. За зразок можна взяти стиль оформлен-ня розділів 

нашого навчально-методичного посібника – малюнок № 20; 

- об’єм реферату: друкованого – до10 сторінок, рукописного – до 15 сторінок; 

- кількість використаної літератури повинна бути не менше 5 джерел, оскіль-ки, 

нанашу думку, 2-3 книги – це не наукова робота, а просто переписування. 

Мал. 18                                   Мал. 19                                  Мал. 20  

 

 



Творчі роботи студентів: ще одним варіантом самостійної роботи студентів є 

розробка ними оригінальних кросвордів та тестів досягнень з курсу загальної психології. 

Даний вид роботи був запропонований Кузнецовою Т.В., співпраця з якою показала значну 

практичну корисність цього виду роботи студентів.  

Самостійна робота з дисципліни «Нейропсихологічні основи діагностики 

пізнавальної діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення» 

Види та форми самостійної 

роботи студентів 

Форми контролю та 

звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 

1.1. Вивчення основної  та 

додаткової літератури, текстів 

лекцій тощо 

1.1. Активна участь в різних 

видах аудиторних занять 

1.2. Виконання домашніх 

завдань 

1.2. Перевірка правильності 

виконання завдань 

1.3. Підготовка до 

семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

1.3. Активна участь в 

семінарських (практичних, 

лабораторних) заняттях 

1.4. Підготовка до 

контрольних робіт, міні-к/р та інших 

форм поточного контролю 

1.4. Написання контрольної 

роботи тощо 

ІІ. Пошуково-аналітична робота 

2.1. Пошук та огляд 

літературних джерел за заданою 

проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених 

матеріалів під час аудиторних 

занять 

2.2. Написання реферату 

(доповіді) за заданою 

проблематикою 

2.2. Обговорення (захист) 

матеріалів реферату (доповіді) під 

час аудиторних занять або перевірка 

роботи викладачем 

2.3. Аналітичний розгляд 

наукової публікації 

2.3. Обговорення результатів 

проведеної роботи під час 

аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної 

педагогічної, складної життєвої 

ситуації та підготовка аналітичної 

записки 

2.4. Розгляд підготовлених 

матеріалів, участь у діловій грі 

2.5. Практикум з навчальної 

дисципліни з використанням 

програмногозабезпечення 

2.5. Перевірка правильності 

виконання завдань 

2.6. Підготовка презентації 2.6. Захист презентації 

2.7. Підготовка 

кваліфікаційної роботи 

2.7. Захист кваліфікаційної 

роботи 

ІІІ. Наукова робота 

3.1. Участь в наукових 3.1. Апробація результатів 



студентських конференціях і 

семінарах 

наукових досліджень на наукових 

студентських конференціях і 

семінарах 

3.2. Підготовка наукових 

публікацій 

3.2. Обговорення з викладачем 

підготовлених матеріалів, подача до 

друку результатів наукових 

досліджень 

3.3. Виконання завдань в 

рамках дослідницьких 

проектівкафедрипедагогіки та 

загальної психології 

3.3. Використання результатів 

наукових досліджень в звіті з НДР, 

підготовка робіт на конкурс 

студентських наукових робіт 

 

1. Опрацювати книгу Семенович А. «Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском воздасте» (2 бали). 

2. Опрацювати та законспектувати різновиди порушень розвитку (2 бали). 

3. Опрацювати процедуру нейропсихологічного обстеження дітей (2 бали). 

4. Розробити тест досягнень за темою «Нейропсихологія пам’яті» (5 балів). 

5. Розробити тест досягнень «Нейропсихологія уваги» (5 балів). 

6. Розробити тест досягнень «Класифікація мовленнєвих порушень» (5 балів). 

7.Опрацювати питання «Історія розвитку нейропсихології» (2 бали). 

8. Опрацювати методичний посібник авторів Прасол Д.В., Литвиненко І.С. «Основи 

вікової та педагогічної психології» (2 бали). 

 

Опрацьовування питань – 2 бали на питання. 

Доповіді – 5 балів. 

Презентація – 15 балів. 

Реферат – 20 балів. 

Оформлення папки – 20 балів. 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

ІНШІ МАТЕРІАЛИ 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

 

За напрямом 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

 

Автори: 

Кандидат психологічних наук, доцент 

Шапошникова Ю.Г.  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «__27__» __серпня_ 2018__р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

«_29_» __серпня_ 2018__р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету  

«_05_» __вересня_ 2018__р. 

 

 

Миколаїв 2018-2019 

Теми презентацій з дисципліни 



«Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення»: 

1. Введення у нейропсихологію як науки. 

2. Загальна характеристика психодіагностики як науки і практичного напрямку. 

3. Нейропсихологічна корекція та абілітація.  

4. Специфіка нейропсихологічної діагностики дітей. 

5. Специфіка нейропсихологічного обстеження дошкільників. 

6. Специфіка нейропсихологічного обстеження молодших школярів. 

7. Особливості вивчення інтелектуальних процесів дитини при 

нейропсихологічному  дослідженні. 

8. Особливості нейропсихологічного дослідження пам’яті дитини. 

9. Особливості нейропсихологічного дослідження уваги дитини. 

10. Особливості нейропсихологічного дослідження мовлення дитини. 

11. Особливості нейропсихологічного дослідження письма та читання дитини. 

12. Особливості нейропсихологічного дослідження рухової активності дитини. 

13. Характеристика методу заміщуючого онтогенезу. 

14. Загальна характеристика центральної нервової системи 

15. Функціональні блоки великих півкуль головного мозку. 

16. Внесок О.Р. Лурії у розвиток нейропсихології. 

17. Історичні етапи становлення нейропсихологічної науки. 

18. Загальна характеристика класифікації психічних порушень за Лебедінським 

В.В. 

19. Особливості розвитку мовлення у дитини при  олігофренії. 

20. Особливості розвитку мовлення у дитини при затримці психічного розвитку. 

21. Особливості розвитку мовлення у дитини при ранньому дитячому аутизмі. 

22. Особливості розвитку мовлення у дитини при викривленому психічному 

розвитку. 

23. Особливості розвитку мовлення у дитини при ушкодженому психічному 

розвитку. 

24. Особливості розвитку мовлення у дитини при дисгармонійному психічному 

розвитку. 



25. Особливості розвитку мовлення у дитини при дефіцитарному психічному 

розвитку. 

26. Нейропсихологічні синдроми при патології мозолястого тіла. 

27. Людський мозок і творчість. 

28. Вплив стилю сімейного виховання на формування патохарактерологічних рис 

характеру у дітей і підлітків. 

29. Методи аналізу проективної вербальної продукції. 

30. Надійність, валідність, константність і стабільність психологічних тестів. 

31. Вільна тема. 

 

 

Теми рефератів з дисципліни 

«Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення»: 

1. Сутність та завдання психодіагностики. 

2. Історія розвитку вітчизняної нейропсихології. 

3. Історія розвитку зарубіжної нейропсихології. 

4. Нейропсихологічне супровід хворих з органічними ушкодженнями мозку та їх 

родичів. 

5. Основні напрямки сучасної нейропсихології. 

6. Загальна характеристика нейропсихологічних методів обстеження дітей. 

7. Нейропсихологічні методи діагностики несформованості вищих психічних 

функцій у дітей дошкільного віку. 

8. Латеральні функціональні розходження при патології мозку. 

9. Образи-уявлення та їх порушення при ураженнях мозку. 

10. Психологія здоров’я – сутність, проблематика та завдання. 

11. Варіанти нормального старіння: нейропсихологічний підхід. 

12. Структура та функції мозку. Функціональні критерії розвитку мозку. 

13. Специфіка клінічної нейропсихології. 

14. Порушення відчуття і сприйняття. Клінічна феноменологія порушення 

сприйняття. 

15. Поняття психічної норми та патології. 



16. Нейропсихологічний підхід до вивчення індивідуальних особливостей 

формування психічних функцій і міжфункціональних відносин в онтогенезі 

17. Значення патопсихологічних досліджень для теоретичних і методологічних 

питань психологи. 

18. Категорія «фактору» в нейропсихології. 

19. Категорія психологічного синдрому в нейропсихології. 

20. Нейропсихологічні синдроми ураження потиличних, тім’яних та скроневих 

відділів мозку. 

21. Характеристика порушення емоцій при ураженнях головного мозку. 

22. Нейроанатомічні основи функціонування центральної нервової системи. 

23. Нейропсихологічні синдроми при судинних ураженнях головного мозку 

24. Синдром порушення пам’яті й свідомості при ураженні медіальних відділів 

лобових ділянок мозку. 

25. Нейропсихологічні основи пізнавальної діяльності. 

26. Особливості симптоматологічного підходу до діагностики. 

27. Внесок Р.Декарта у розуміння механізмі в роботі мозку. 

28. Основні принципи нейропсихологічної діагностики. 

29. Проблема функціональної міжпівкульової асиметрії в нейропсихології. 

30. Характеристика теорії системної динамічної локалізації вищих психічних 

функцій. 

31. Загальномозкові симптоми і їх динаміка при судинній патології головного 

мозку. 

32. Форми патології мовлення у дітей та дорослих. 

33. Просторові уявлення у молодших школярів. 

34. Вільна тема. 

 

 

 

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів з дисципліни 

«Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення» 

 



1. Комплексні контрольні роботи (ККР) в 2-х варіантах. 

2. Розробка презентацій за проблемними питаннями семінарських (практичних) 

занять. 

3. Розробка тестів досягнень за тематикою семінарських (практичних) занять. 

4. Поточне опитування студентів в усній та письмовій формі (2 питання).  

5. Написання реферату за представленою тематикою робіт. 

6. Розробка та практична реалізація міні-тренінгів, практичних завдань з 

психокорекційної роботи з логопатами. 

7. Підготовка доповідей з проблемних питань з навчальної дисципліни 

«Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення» та їх публічний захист. 

8. Творчі роботи студентів (поробки, наочні матеріали тощо). 

 

Рекомендації щодо роботи студентів з літературою 

Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, 

дотримуючись таких правил: 

1. Зосередитись на тому, що читаєш. 

2. Виділити суть прочитаного, відкидаючи дрібниці. 

3. Зрозуміти думку автора чітко і ясно. Це допоможе виробити чітку власну 

думку. 

4. Мислити послідовно. 

5. Ясно уявити те, про що читаєш. 

У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів 

знаходити у словнику іншомовних слів і в спеціальних довідниках. 

Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз. 

В тексті зустрічаються окремі слова, фрази або цілі речення, що виділені курсивом, 

жирним шрифтом або набрані в розпорядку. Це говорить про акцент автора на основному. 

Після прочитання тексту необхідно: 

1. Виділити головну думку автора. 

2. З’ясувати основні питання тексту. 

3. Усвідомити зв’язок між теоретичним матеріалом і практичними завданнями. 

4. Засвоїти прочитане. 



5. Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі. 

6. Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання записів. 

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, зазначивши його вихідні дані, 

після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній 

послідовності. План може бути простий або розгорнутий, більш поглиблений, особливо 

при опрацюванні додаткової літератури з даної теми. 

Записи потрібно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути стислі або поширені, 

залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійної лексики, 

навиків самостійної роботи з книгою. 

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні 

рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них треба виділяти місця, 

основні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, 

підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо. 

Записи можуть бути у вигляді конспекту, простих або розгорнутих тез, цитат, 

виписок, систематизованих таблиць, схем. 

 

  



СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

«Нейропсихологічні основи діагностики пізнавальної діяльності дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення» 

 

Абілітація – формування особистості з такими якостями і властивостями, які 

дозволили б не просто інтегруватися в трудову діяльність, але й налагоджувати 

продуктивні стосунки з іншими людьми. 

 

Агнозія – порушення різних видів сприйняття, що виникають при ураженні кори 

головного мозку, людина втрачає здатність до аналізу і синтезу інформації, що надходить. 

 

Адаптація соціально-психологічна – процес придбання людиною певного 

соціально-психологічного статусу, оволодіння тими або іншими соціально-

психологічними рольовими функціями. 

 

Адекватність – тотожність, відповідність. 

 

Акцентуація характеру – надмірне зусилля окремих рис характеру, що виявляється 

в обраній уразливість особистості відносно певного роду психотравмирующим впливів і 

стійкості до інших. 

 

Амнезія – розлад пам'яті, нездатність до пам'яті. 

 

Аналізатор – нервовий апарат, що виконує функцію прийому, аналізу і синтезу 

подразників, що надходять з зовнішнього середовища і самого організму. 

 

Анамнез – відомості про умови виникнення і перебігу хвороби, про історію розвитку 

дитини на всіх етапах його життя. А. поділяється за змістом на медичний, 

психологопедагогічний, соціально-психологічний. 

 

Анозогнозія – неможливість усвідомлення, заперечення хвороби (нестачу) або її 

тяжкості. 



 

Аномальний розвиток – значне відхилення від условновозрастных норм фізичного і 

психічного розвитку, викликане серйозними вродженими або набутими дефектами та 

обумовлює необхідність спеціальних умов виховання, навчання, 

життєдіяльності. 

 

Аномальні діти – діти, які мають значні відхилення від нормального фізичного і 

психічного розвитку, викликані серйозними ворожими і набутими дефектами. 

Апперцепція – властивість сприйняття, існуюче на рівні свідомості і характеризує 

особистісний рівень сприйняття; відображає залежність сприйняття від минулого досвіду і 

установок індивіда, від загального змісту психічної діяльності людини та її індивідуальних 

особливостей. 

 

Асинхронія – нерівномірний, диспропорційне психічний розвиток, порушує закон 

гетерохронії. 

 

Астенія – нервово-психічна слабкість, що виявляється в підвищеній стомлюваності і 

истощаемости, зниженому порозі сприйняття, нестійкості настрою, порушення сну, 

апетиту та інше. Виникає в результаті різних захворювань, при розумових та фізичних 

перевантаженнях, тривалих негативних переживаннях і конфліктах, а також 

функціональної або органічної неповноцінності мозку (церебрастенія). 

 

Аутизм – стан психіки, що характеризується замкнутістю, відсутністю потреби у 

спілкуванні, перевагою свого внутрішнього світу контактів з оточуючими (термін 

введений лікарем-психіатром Е. Блейлером). 

 

Афект – нервово-психічне збудження, що виникає при травмуючих обставинах. У 

стані афекту контролює діяльність головного мозку дещо послаблюється. Афект 

супроводжується зблідненням чи почервонінням особи, звуженням або розширенням 

зіниць, тремтіння губ і кінцівок. Афект частіше спостерігається в осіб з нестійкою 

нервовою системою. 

 



Бар'єр психологічний – внутрішня перешкода психологічної природи (небажання, 

боязнь, невпевненість тощо), що заважають людині успішно виконати деякий дії. Часто 

виникає в ділових і особистих взаєминах людей і перешкоджає встановленню між ними 

відкритих і довірчих відносин. 

 

Біне-Симона тест – найбільш поширений метод кількісної оцінки рівня розвитку 

інтелектуальних здібностей. Розроблений в 1905 р. А. Біне і Т. Симоном на замовлення 

Міністерства народної освіти Франції з метою відсіву дітей, недостатньо розвинених для 

навчання в масовій школі. 

 

Брайля шрифт – рельєфно-крапковий шрифт для письма та читання сліпих, 

розроблений в 1829 р. французьким сліпим тифлопедагогом Л. Брайлем, адаптований до 

різних мов і отримав всесвітнє поширення. Складається з комбінацій опуклих точок (від 

однієї до шести), з допомогою яких зображуються різні знаки – букви алфавіту, цифри, 

розділові знаки, математичні і хімічні формули, нотні знаки.  

 

Валідність – якість методу психологічного дослідження, виражається в його 

відповідність тому, для вивчення і оцінки чого він спочатку був призначений. 

Провідна діяльність віку – діяльність: а) в якій виникають та диференціюються нові 

види діяльності; б) в якій формуються або перебудовуються окремі психічні процеси; в) 

від якої найбільше залежать спостережувані в конкретному віці основні зміни особистості 

дитини. 

 

Vexler текст – набір завдань для оцінки розумових здібностей, один з найбільш 

поширених методів діагностики інтелекту. Розроблено Д. Векслером в 1937 р. В даний час 

вживається модифікований варіант зразка 1974 р. – «Шкала Векслера для вимірювання 

інтелекту дітей». На підставі результатів виконання тесту обчислюється коефіцієнт 

інтелекту. 

 

Вербальний – в психології термін для позначення знакового матеріалу, а також 

процесів оперування з цим матеріалом. Може бути осмисленим (ряди слів, уривки текстів 



та ін) і безглуздим (групи приголосних, склади та ін). Вербальному матеріалу 

протиставляється невербальний – геометричні фігури, малюнки, предмети та ін. 

 

Виховання аномальної дитини – основне поняття, що має велике значення для 

загального розвитку дітей, їх спілкування з однолітками, дорослими, формування 

особистості. Цілі і завдання виховання аномальної дитини визначаються загальними 

принципами педагогіки, але реалізуються в доступному обсязі, методами і засобами 

відповідних ступеня і структурі дефекту. 

 

Генотип – генетична конституція, сукупність генів, що отримані від батьків. 

 

Гетерохронность розвитку – закономірна різночасність формування і розвитку 

психічних функцій. 

 

Гідроцефалія – водянка мозку, що виражається в надлишку спинномозкової рідини в 

порожнині черепа. 

 

Гіперкомпенсація – нарощування зусиль у сфері неспроможності – «подолання». 

 

Глухонімота – поєднання важкого слухового дефекту і пов'язаного з ним 

відсутності мовлення. 

 

Гнозис – сприйняття. 

 

Девіантна поведінка – поведінка, що відхиляється, порушує прийняті норми і 

правила, але не виходить в область протиправних вчинків. 

 

Дезадаптація – полярний адаптації і, по суті, деструктивний процес, в ході якого 

розвиток психічних процесів і поведінки індивіда призводить не до розв'язання 

проблемних ситуацій у його життя і діяльності, а до посилення труднощів існування і 

неприємних переживань, що їх викликають. Д. характеризується поломкою, порушенням 



сформованих адаптаційних механізмів внаслідок, наприклад, змін соціальної ситуації 

індивіда або виниклих порушень здоров'я. 

 

Декомпенсація – втрата, розпад, регрес досягнутої раніше компенсаторного ефекту 

під впливом патогенних факторів. 

 

Деонтологія – наука про борг, моральної обов'язки, моральному досконалості і 

бездоганності у професійній діяльності, де широко використовуються складні 

міжособистісні взаємовпливи і відповідальні взаємодії (лікарська практика, психотерапія 

та ін). 

 

Деонтологічна модель етики – це сукупність «належних» правил (соизмерение, 

дотримання себе з «належним» і здійснення оцінки дій не тільки за результатами, але і за 

помислам), відповідних тій або іншій конкретній галузі практики. 

 

Депривация – психическое состояние человека, возникающее в результате 

длительного ограничения в удовлетворении в достаточной мере потребностей, 

необходимых для полноценной жизни и развития. Следствием Д. в детском возрасте 

являются выраженные отклонения в эмоциональном, интеллектуальном, социальном 

развитии. 

 

Детерминизм (латин. determinare – определять) – философская концепция, 

признающая объективную закономерность и причинную обусловленность всех явлений 

природы и общества. В психологии – закономерная и необходимая зависимость 

психических явлений от порождающих их факторов. 

 

Дети-инвалиды – дети, имеющие значительные ограничения в жизнедеятельности, 

приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим 

поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. 

 



Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание головного мозга, при 

котором вследствие поражения двигательных центров мезга наблюдаются различные 

психомоторные нарушения (плохая координация движений, паралич конечностей). 

 

Дефект – физический или психический недостаток, вызывающий нарушение 

нормального развития ребенка, подтвержденный психологомедико-педагогической 

комиссией в отношении ребенка и медикосоциальной экспертной комиссией в отношении 

взрослого. 

 

Дефект органический – повреждение, отсутствие или недоразвитие какого-либо 

органа, его части или тканей. 

 

Дефект функциональный – нарушение функций органа или общих функций 

организма без какого-либо нарушения их матеріального субстрата (самого органа), 

например психопатии. 

 

Дефектология (от лат. defectus – недостаток и греч. logos – учение, наука) – наука о 

психофизических особенностях развития аномальних детей, закономерностях и обучения 

и воспитания. В дефектологию входит ряд разделов специальной педагогики: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия. Дефектология 

изучает также проблемы обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата, с ЗПР, а также со сложными дефектами. 

 

 

 

Дефект-центризм – подход к клиенту (испытуемому) как к носителю определенного 

симптома или синдрома, противостоящий ценностному и целостному подходу к личности, 

системе ее жизненных отношений. 

 

Дефицитарное развитие – патологическое формирование личности у детей с 

тяжелыми дефектами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, при которых 



недостаток сенсорных стимулов вызывает явления депривации и нарушения 

эмоциональной сферы. Термин предложен в 1976 г. В.В. Ковалевым. 

 

Дидактогения – негативное психическое состояние учащегося, вызванное 

нарушением педагогического такта со стороны педагога (акцент внимания на дефект). 

 

Дизадаптация – исходные трудности, искажение или нарушение адаптационных 

процессов вследствие недостаточных нервнопсихических, физических или других 

ресурсов индивида; невозможность осуществления им в конкретных микросоциальных 

условиях своей позитивной социальной роли, соответствующей его возможностям. 

 

Дизонтогенез – в широком смысле термина: отклоняющееся от условно принятой 

нормы индивидуальное развитие; психический Д. – нарушение развития психики в целом 

или ее отдельных составляющих, а также нарушение соотношения темпов и сроков 

развития отдельных сфер психики и различных компонентов внутри них. 

 

Диссоциация – нарушение взаимосвязи психических процессов. 

 

Дисфория – пониженное настроение с раздражительностью, озлобленностью, 

мрачностью, повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью к 

вспышкам агрессии. Особенно характерна при органических заболеваниях головного 

мозга, эпилепсии, некоторых формах психопатий (эксплозивная, эпилептоидная). 

 

Дисфункция – нарушение, расстройство функций какого-либо органа или системы 

преимущественно качественного характера. 

 

Дифференцированное обучение аномальных детей – организация обучения и 

воспитания детей с дефектами развития в различных типах спецобразовательных 

(коррекционных) учреждений в зависимости от характера и степени выраженности 

дефекта. 

 

Диффузный – распространенный, рассеянный в разные стороны. 



 

Защита психологическая – адаптивные механизмы, направленные на уменьшение 

патогенного эмоционального напряжения, предохраняющие от болезненных чувств и 

воспоминаний и дальнейшего развития психологических и физиологических нарушений. 

 

Зона ближайшего развития – возможности в психическом развитии, которые 

откладываются у человека при оказании ему минимальной помощи со стороны. Понятия 

«зона ближайшего развития» и «зона актуального развития» введено Л.С. Выготским. 

 

Идентичность – тождественность, одинаковость; осознаваемое человеком единство 

и преемственность телесных и психических процессов, переживание постоянства своего 

физического и психического «Я», тождественности самому себе. 

 

Иерархия – расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к 

низшему. 

 

Инволюция – обратное развитие, уменьшение, упрощение, редукция (главным 

образом в связи с утратой функции) какого-либо органа в течение онтогенеза; И. в 

психическом развитии – отмирание старого настолько, насколько этого требует развитие 

новых свойств и черт (например, детской непосредственности). 

 

Инертность – низкая подвижность нервных процессов, трудности переключения. 

 

Интеграция педагогическая – совместное обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии с нормально развивающимися детьми и подростками. 

 

Интеграция социальная – социальная адаптация в общей системе социальных 

отношений и взаимодействия, использование социальных благ и привилегий с учетом 

потребностей индивида. 

 



Интегрированное обучение аномальных детей – обучение и воспитание детей с 

различными дефектами психофизического развития в учреждениях общей системы 

образования вместе с нормально развивающимися детьми. 

 

Интерпретация – истолкование, разъяснение смысла, значения чего-либо. 

 

Инфантилизм – сохранение в организме и психике человека характеристик, качеств 

и свойств, присущих более ранним стадиям развития; психический И. – отставание в 

личностном развитии. 

 

Исключительные дети – термин, которым в зарубежной научной литературе 

обозначается широкая категория детей, развитие которых по тем или иным показателям 

отклоняется от среднестатистических норм. К данной категории относят одаренных детей. 

 

Катамнез – сведения, получаемые о больном после окончания лечения. 

Периодический сбор информации о ходе обучения, трудовой жизни учащихся, 

находившихся под специальным наблюдением. 

 

Квалификация дефекта (симптома) – качественный анализ, изучение структуры 

нарушения, выделение того фактора (первичного дефекта), который привел к 

возникновению наблюдаемого симптома. 

Коммуникация – связь, в ходе которой происходит обмен информацией между 

системами в живой и неживой природе. 

 

Компенсация нарушения (дефекта) – возмещение, выравнивание, развитие 

нарушенных или недоразвитых функций, перестройка сохранных функций для замещения 

нарушенных; приобретение в обучении и воспитании способов деятельности и поведения, 

способствующих социальной адаптации и интеграции. 

 

Компенсация психологическая – процесс, направленный на достижение или 

восстановление чувства внутренней стабильности и самопринятия в связи с переживанием 

несостоятельности в тех или иных аспектах жизни. 



 

Комплекс неполноценности – комплекс черт личности, выражающийся в 

представлениях о собственной никчемности, ненужности, неспособности справляться с 

жизненными трудностями. Умеренный К. н. может стать источником конструктивных 

усилий и достижений человека. 

 

Конфликт (лат. conflictus – столкновение) – предельно обостренное противоречие, 

связанное с острыми эмоциональными переживаниями. Принципиально подразделение 

конфликта на внутренние (внутриличностные) и внешние (межличностные и 

межгрупповые). 

 

Концепция «нормализации» – социально-психологическая теория и практика как 

можно большей приближенности жизни и быта людей с ограниченными возможностями к 

условиям и стилю жизни общества, в котором они живут. 

 

Копинг – деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса между 

требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими требованиям. 

 

 

 

Коррекционная педагогика – это наука, охватывающая не только область 

специальных научных знаний, но и основы психологопедагогических знаний о сущности и 

закономерностях образования и воспитания детей и подростков, имеющих нередко 

выраженные недостатки в развитии психики и отклонения в поведении. Основная цель 

коррекционной педагогики – выявление и преодоление (исправление) недостатков в 

развитии личности ребенка, помощь ему в успешном освоении картины мира и адекватной 

интеграции в социум. 

 

Коррекционно-воспитательная работа – система специальных педагогических 

мероприятий, направленная на преодоление или ослабление недостатков развития 

аномальных детей. Термин употребляется с конца XIX века, первоначально – лишь 

применительно к умственно отсталым детям; в современной отечественной дефектологии 



трактуется шире: коррекционно-воспитательная работа направлена не только на 

исправление отдельных нарушений, но и на формирование личности в целом, охватывает 

все категории аномальных детей и проводится совместно медиками и педагогами-

дефектологами. 

 

Коррекция – совокупность педагогических и лечебных мер, направленных на 

исправление недостатков в развитии и поведении ребенка. 

 

Коэффициент интеллекта, IQ – количественный показатель уровня умственного 

развития. Представляет собой отношение умственного возраста (УВ) к паспортному, 

хронологическому (ХВ) соответственно формуле IQ=УВ:ХВх100%. УВ вычисляется на 

основании результатов выполнения психологических тестов. 

 

Кризис возрастной – особые, относительно непродолжительные (до года) периоды 

онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями. Возрастные 

кризисы относятся к нормативным процессам, необходимым для поступательного хода 

личностного развития и связаны с системными качественными преобразованиями в сфере 

его социальных отношений, индивида, его деятельности и сознания. 

Кризисы возрастные (от греч. crisis – поворотный пункт) – условное наименование 

переходных этапов от одного возрастного периода к другому. Эволюционные этапы 

постепенных изменений в этом процес се чередуются с эпохами эволюционного развития. 

Психическое развитие происходит в результате смены так называемых стабильных и 

критических возрастов (Л.С. Выготский). 

 

Лабильность – нестойкость, неустойчивость, изменчивость; в дифференциальной 

психологии – одно из основных свойств ЦНС, характеризующее скорость возникновения и 

прекращения нервных процессов. 

 

Латентный – скрытый, внешне не проявляющийся; латентный период – скрытый 

период физиологической реакции. 

 



Леворукость – предпочтительное использование левой руки для существления 

моторных актов. В некоторых случаях леворукость обусловлена повреждением или 

заболеванием правой руки, влекущим за собой невозможность пользования ею 

(вынужденная леворукость). Чаще леворукость носит врожденный характер и обусловлена 

унаследованной спецификой функционирования ЦНС. 

 

Лечебная педагогика – отрасль педагогики, разрабатывающая средства и методы 

исправления физических и психических дефектов. Термин употребляется главным 

образом в немецкоязычной литературе. Проблемы лечебной педагогики в отечественной 

науке разрабатываются в русле дефектологии. 

 

Локальный – свойственный данному месту, не выходящий за определенные 

границы. 

 

Манипулятивная деятельность (действия) – проявления двигательной активности 

ребенка, направленные на предметы с целью их обследования или забавы. Они характерны 

для младенческого возраста и совершаются «в логике руки» или «в логике физических 

свойств предмета», без учета способов культурного употребления предметов. 

 

Минимальная мозговая дисфункция, ММД – нарушение функций ЦНС 

вследствие микроповреждений коры и подкорковых структур головного мозга. 

 

Модально-неспецифические закономерности отклоняющегося  развития 

свойственны всем лицам с отклонениями в развитии независимо от модальности 

основного нарушения.Модально-специфические закономерности отклоняющегося 

развития свойственны какому-то одному варианту отклонения. 

 

Модальность – одно из основных свойств, существенная качественная 

характеристика. 

 

Моторика – двигательная активность, включающая большие моторные акты и 

тонкую моторику, зрительно-моторные координации, кинестетические функции и др. Как 



нарушения выделяются двигательные стереотипии, тики, гиперкинезы, двигательное 

беспокойство или заторможенность, параличи, апраксия и др. 

 

Надежность – качество научного метода исследования, позволяющее получать одни 

и те же результаты при повторном или многократном использовании данного метода. 

 

Нарушения вторичные, системные – обратимые изменения процесса развития 

психических функций, непосредственно связанных с первично нарушенной функцией. 

 

Нарушения первичные, ядерные – малообратимые изменения в 

параметрах работы той или иной функции, вызванные непосредственным 

воздействием патогенного фактора. 

 

 

Нарушения третичные, факультативные – нарушения разных сторон психики, не 

имеющих непосредственных связей с первично поврежденной функцией. 

 

Негативизм – лишенное объективных оснований сопротивление предъявляемым 

требованиям; у детей возникает как реакция на требования взрослых, не учитывающих их 

потребности. 

 

Неуспеваемость – ситуация, в которой поведение и результаты обучения не 

соответствуют воспитательным и дидактическим требованиям образовательного 

учреждения. 

 

Новообразование возрастное психологическое – обобщенный результат 

психического развития в данном возрасте (от психических процессов до свойств 

личности), содержащий предпосылки к рас паду характерной для него социальной 

ситуации развития. 

 



Норма (от лат. – norma) – установленная мера, средняя величина чего-либо. 

Различают различные виды норм: индивидуальная, предметная, социально-возрастная, 

психологическая. 

 

Нормы социальные – принятые в данном обществе или группе правила поведения, 

регулирующие взаимоотношения людей. 

 

Обучение аномального ребенка – целенаправленный процесс передачи и усвоения 

знаний, умений, навыков, деятельности, основное средство подготовки к жизни и труду. В 

зависимости от характера и степени дефекта подбираются методы, средства, наглядность, 

решается проблема дифференциации или интеграции обучения. 

 

Общение – обмен информацией между людьми, их взаимодействие. 

 

 

Одаренность – наличие у человека задатков к развитию способностей. 

 

Онтогенез – процесс закладки, формирования, структурирования, расцвета функций 

организма с последующим постепенным их увяданием. 

 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – поведение человека, отклоняющееся от 

установленных правовых или нравственных норм, нарушающее их. 

 

Оценка дефекта анализатора абсолютная – минимальный остаток функции 

оценивается как частичная недостаточность. 

 

Оценка дефекта анализатора относительная – дефект оценивается с точки зрения 

развития зависящей от пострадавшего аналізатора функции при данной степени его 

недостаточности. 

 

Парциальный – частичный, относящийся к отдельным частям. 

 



Патогенез – раздел патологии, изучающий взаимосвязь внутренних механизмов, 

лежащих в основе возникновения и развития болезненного процесса в организме. 

 

Патохарактерологическое развитие – психогенное патологическое формирование 

характера ребенка под влиянием хронической психотравмирующей ситуации, дефектов 

воспитания; у детей с ограниченными возможностями может быть следствием 

переживания своей неполноценности. 

 

Педагогическая запущенность – устойчивое отклонение в сознании и поведении 

ребенка, обусловленное отрицательным влиянием среды, недостатками воспитания, 

пробелами в обучении. 

 

Пограничные состояния – нерезко выраженные нарушения, граничащие с нормой 

и отделяющие ее от собственно патологических проявлений, но не являющиеся их 

начальными или промежуточными фазами. 

 

Праксис – способность к выполнению целенаправленных автоматизированных 

двигательных актов. 

 

Преморбидные особенности личности – особенности темперамента, характера, 

личности, имевшие место до начала заболевания. 

 

Прием коррекционный – конкретный способ, деталь, представляющая элемент 

метода коррекционно-компенсаторной работы учителя. 

 

Профилактика – означает своевременную систему психологопедагогических 

мероприятий (диагностика, воспитание, коррекция), направленную на формирование 

нравственной, социально-зрелой личности подростка. 

 

Псевдокомпенсация – неадекватное использование личностью защитных 

механизмов и копинг-стратегий, не позволяющее найти продуктивный выход из 

сложившейся кризисной ситуации. 



 

Психодиагностика – область исследований, связанных с количественной оценкой и 

точным качественным анализом психологических свойств и состояний человека при 

помощи научно проверенных методов, дающих достоверную информацию о них. 

 

Психокоррекция – направление реабилитационной и коррекционно-воспитательной 

работы с аномальными детьми, целью которой является предупреждение и преодоление 

отклонений в психическом развитии. 

 

Психопатия – психическое заболевание, проявляющееся в практически 

необратимой выраженности свойств характера, препятствующих адекватной адаптации 

человека в социальной среде. 

 

Психосоматические заболевания – функциональная и органическая патология 

внутренних органов, в этиологии и патогенезе которой основная роль принадлежит 

психогенным, в первую очередь стрессовым, воздействиям. 

 

Психотерапия (от греч. psyche – душа и therapeia – лечение): 

1) отрасль медицины, разрабатывающая систему психологически опосредованного 

лечения заболеваний; 2) метод психологического (в отличие от медикаментозного и 

хирургического) лечебного воздействия на 

мотивы, эмоции, волю и самосознание человека при многих психических, нервных и 

психосоматических заболеваниях. 

 

Развитие – процесс перехода количественных изменений в качественно новые 

характеристики. Развитие аномального ребенка отличается от развития соответствующего 

норме лишь качественным своеобразием, опорой на сохраненные функции организма. 

Развитие аномального ребенка в большей степени, чем у нормального ребенка зависит от 

обучения, таким образом, обучение и воспитание должны носить развивающий характер. 

 

Ранний детский аутизм (РДА), синдром Каннера – аномалия психического 

развития, состоящая главным образом в субъективной изолированности ребенка от 



внешнего мира. Симптомы РДА: аутизм – одиночество ребенка, отсутствие стремления к 

общению; консервативность – сопротивление любым переменам обстановки, склонность к 

стереотипным занятиям, однообразие интересов и пристрастий; речевые нарушения. 

 

 

Распад психической функции (функциональной системы, психики в целом) – 

грубая дезорганизация функции, ее выпадение. 

 

Реабилитация – система медико-психологических, педагогических и социальных 

мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию 

нарушенных психических функций, состояний, личностного и социально-трудового 

статуса больных, инвалидов, лиц, перенесших заболевание. 

 

Реабилитация психологическая – реорганизация и оптимизация социально-

психологического бытия личности, приведение возможностей человека в соответствие с 

его потребностями и ценностями, восстановление утраченного или несформированного 

чувства личностной ценности. 

 

Реактивные состояния – психические расстройства, возникающие в связи с 

тяжелыми переживаниями, проявляются в виде депрессии, эмоционального шока, страхов, 

навязчивых состояний. 

 

Регресс – временная или стойкая деградация какой-либо функции или психики в 

целом, ее дезинтеграция, возврат на более низкий уровень развития. 

 

Резидуально-органические расстройства – разнообразные нервно-психические 

нарушения, обусловленные относительно стойкими последствиями закончившихся 

органических заболеваний головного мозга, прежде всего пренатальных, перинатальных и 

ранних постнатальних (энцефалита, черепно-мозговой травмы, интоксикации и т.д.). 

 

Резистентность (латин. resistere – сопротивляться) – устойчивость, неуязвимость, 

сопротивляемость психики или организма к воздействующим патогенным факторам. 



 

Релаксация (от лат. relaxatio – облегчение, расслабление) – состояние покоя, 

расслабленности, наступающее при отходе ко сну, а также после сильных переживаний 

или физических усилий. Релаксацией называется также полное или частичное мышечное 

расслабление, достигаемое произвольно за счет специальных упражнений (наиболее 

распространенный способ достижения релаксации – аутогенная тренировка). 

 

Ретардация – незавершенность отдельных этапов развития, при которой не 

происходит смены более ранних форм развития более прогрессивными, отсутствует 

инволюция (угасание) более ранних форм. 

 

Речь – система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и 

символов для предоставления, переработки, хранения и передачи информации. 

 

Ригидность – недостаток пластичности, неспособность корректировать программу 

деятельности в соответствии с требованиями ситуации. 

 

Самоактуализация – использование и развитие человеком имеющихся у него 

задатков, их превращение в способности. Стремление к личностному 

самосовершенствованию. 

 

Самооценка – оценка человеком собственных качеств, достоїнств и недостатков. 

 

Саморегуляция – процесс управления человеком собственными психологическими 

и физиологическими состояниями, а также поступками. 

 

Самосознание – осознание человеком самого себя, своих собственных качеств. 

 

Сензитивный период – этап наиболее интенсивного развития определенных 

психических функций, оптимальный для освоения соответствующих видов деятельности. 

 



Сенсорный (лат. sensus – чувство, ощущение) – относящийся к сфере ощущений 

(зрительных, слуховых и т.д.). 

 

Сепарация – ситуация долговременной разлуки ребенка с матерью или иным лицом, 

ее заменяющим; прекращение специфической святи между ребенком и его социальной 

средой. 

 

Симптом – характерные проявления, признаки психических или органических 

нарушений и заболеваний, свидетельствующие об изменении обычного или нормального 

функционирования организма или психики. 

 

Синдром – симптомокомплекс, определенное сочетание группы симптомов, 

объединенных механизмом возникновения. Внутри общего синдрома симптомы 

объединяются закономерным и регулярным образом, характеризуя определенное 

болезненное состояние организма. 

 

Сложный дефект (сочетанные нарушения) – сочетание двух и более дефектов 

развития, имеющее особую структуру, качественно отличную от его составляющих: 

умственно отсталые слепые (слабовидящие) и глухие (слабослышащие), слепоглухие, 

глухие и слабослышащие с нарушением опорно-двигательного аппарата и др. 

 

Созависимость – негативные изменения в личности и поведении родственников 

вследствие зависимого поведения кого-либо из членов семьи. 

 

Соматический – телесный. 

 

Социализация – двусторонний процесс усвоения индивидом социального опыта 

общества, к которому он принадлежит, и активного воспроизводства и наращивания им 

систем социальных связей и отношений, в которых он развивается. 

 



Социометрия – совокупность однотипно построенных методик, предназначенных 

для выявления и представления в виде социограмм и ряда специальных индексов системы 

личных взаимоотношений между членами малой группы. 

 

Специальное образование – процесс обучения и воспитания детей с особенностями 

психофизического развития, которое осуществляется в различных образовательных 

структурах и обеспечивающее образование, коррекционные услуги, социальную 

адаптацию и интеграцию. 

 

Стереотип – нечто, повторяемое в неизменном виде, шаблон действия и поведения, 

применяемый без раздумий, рефлексии, неосознанно. 

 

Стресс – совокупность адаптационно-защитных реакций организма на любое 

воздействие (стрессор), порождающее психическую или физическую травму. 

 

Тесты психолого-педагогические (англ, test – испытание, проба) – 

стандатизированные задания, используемые для измерения и оценки индивидуально-

психологических особенностей личности, уровня достижений и т.д.  

 

Впервые английское слово «тест» применительно к задачам такого рода употребил 

Дж. Кеттел в 1890 г. Родоначальником использования психолого-педагогических тестов 

при отборе умственно отсталых детей считается А. Бине, разработавший в 1904 г. набор 

соответствующих знаний. 

 

Технология педагогическая – такое построение деятельности педагога, в котором 

все входящие в него действия представлены в определенной целостности и 

последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого результата и 

имеет вероятный и прогнозируемый характер. 

 

Толерантность фрустрационная – устойчивость к фрустраторам, в основе которой 

способность человека адекватно оценивать фрустрационную ситуацию и предвидеть 



выход из нее; зависит от сложившихся у человека устойчивых форм эмоционального 

реагирования на жизненные трудности. 

 

 

Тотальный – полный, всеохватывающий, всеобъемлющий. 

 

Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной деятельности, 

возникающее вследствие органического поражения головного мозга. Поражение может 

быть результатом воспалительного заболевания (энцефалитов и менингоэнцефалитов), 

интоксикации (эндокринной, обменной и др.), ушиба головного мозга (родовых и бытовых 

травм), а также унаследованных генетических аномалий. 

 

Упражнения коррекционные – система педагогически обоснованных заданий на 

практике, с целью коррекции (компенсации) и развития ребенка, имеющего как 

отклонения психофизического характера, так и поведенческие отклонения. 

 

Фенотип – любой поддающийся наблюдению признак организма – 

морфологический, физический, поведенческий. Фенотип – продукт взаимодействия 

генотипа и среды, но на разных уровнях организации – клеток, органов, организма; 

соотношение генотипа и фенотипа различно. 

 

Фобии – навязчивые неадекватные переживания страхов конкретного содержания, 

возникающие в определенной фобической обстановке и сопровождающиеся 

вегетативными нарушениями (учащенное сердцебиение, повышенная потливость и т.п.). 

Различают нозофобии – страх заболеть (концерофобия – боязнь рака, кардиофобия – страх 

перед сердечными заболеваниями и др.); социофобии – страх публичных выступлений и 

т.п.; боязнь пространства (клаустрофобия – боязнь закрытых помещений) и др. 

 

Фрустрация – 1) эмоциональное состояние, возникающее вследствие появления 

препятствий к достижению актуальной цели и содержащее в себе компонент мотивации к 

обходу или преодолению препятствия; 2) состояние переживания неудачи, обусловленное 

невозможностью удовлетворения каких-либо потрібностей. 



 

Функциональная система – объединение анатомически различных, в том числе 

пространственно-разнесенных, элементов организма, упорядоченное взаимодействие 

которых направлено на достижение полезного результата, выступающего 

системообразующим фактором. Одни и те же элементы могут входить в состав разных 

функциональных систем. 

 

Характер – совокупность свойств личности, определяющих типичные способы ее 

реагирования на жизненные обстоятельства. 

 

Центры реабилитации – разнообразные учреждения системы здравоохранения и 

образования, для обучения, воспитания, профилактики и социальной адаптации детей и 

взрослых в возрасте до 21 года с тяжелыми и сложными недостатками развития. 

 

Эгоцентризм – сосредоточенность сознания и внимания человека исключительно на 

самом себе, сопровождающаяся игнорированием того, что происходит вокруг. 

 

Эйфория – радостное, веселое настроение, состояние благодушия и беспечности, 

снижения критичности, моторного возбуждения, не соответствующего объективным 

обстоятельствам, не имеющее объективных причин появления и достаточно стойкое. 

 

Экзогенный – внешнего происхождения, вызываемый внешними причинами 

(биологическими и социальными). 

 

Эмпирический – основанный на чувственном познании, практическом опыте. 

 

Эндогенный – внутреннего происхождения, вызываемый внутренними причинами. 

По отношению к отклонениям в развитии – это наследственное (конституциональное) 

происхождение. 

 



Энцефалопатия – органическое поражение головного мозга невоспалительного 

характера, сопровождающееся головными болями, нарушениями настроения, снижением 

умственной работоспособности и др. 

 

Этиология – раздел медицины, посвященный изучению причин и условий 

возникновения болезней. 

 

Я-концепция – относительно устойчивая, осознанная, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он 

относится к себе и строит взаимодействие с другими людьми. 
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1. Сутність та завдання діагностики. Особливості нейропсихологічної діагностики 

дітей. 

2. Особливості вікового розвитку пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку. 

3. Особливості вікового розвитку пізнавальних процесів у дітей молодшого 

шкільного віку. 

4. Загальна характеристика проблеми нормативів у нейропсихологічній діагностиці. 

5. Специфіка нейропсихологічної діагностики в дошкільному віці. Схема 

нейропсихологічного обстеження дошкільників і процедура аналізу результатів. 

6. Специфіка нейропсихологічної діагностики в молодшому шкільному віці. Схема 

нейропсихологічного обстеження  молодшого школяра і процедура аналізу результатів. 

7. Основні принципи, що визначають формування психічних функцій у теорії 

системної динамічної локалізації О.Р. Лурії.  

8. Специфіка використання основних понять нейропсихології «функція», 

«локалізація», «симптом», «синдром», «фактор», «синдромний аналіз» в нейропсихології 

дитячого віку.  

9. Нейропсихологічні синдроми при локальних ушкодженнях мозку. 

10. Основні характеристики функціональної системи. Склад, принцип роботи.  

11. Принцип гетерохронності в морфо-і функціогенезі. Внутрішньосистемна і 

міжсистемна гетерохронність.  

12. Основні принципи системогенезу.  

13. Характеристика порушень емоційно-особистісної сфери при локальних 

ушкодженнях мозку. 

14. Показники морфологічного дозрівання мозку. Основні закономірності 

морфологічного дозрівання мозку.  

15. Функціональні критерії розвитку мозку. Основні закономірності 

функціонального дозрівання мозкових структур. Гіпотеза А.Н.Шеповальнікова з 

співавторами про дві функціональні системи звʼязків кори.  

16. Морфофункціональне дозрівання функціональних блоків мозку в онтогенезі.  

17. Співвідношення розвитку та впливу середовища. Теорії навчання. Теорії 

дозрівання.  

18. Нейропсихологічна інтерпретація понять «сенситивний період», «криза 

розвитку», «якісна перебудова» психічних функцій і взаємодії між ними.  



19. Основні принципи взаємодії структурно-функціонального формування мозку і 

психічних функцій.  

20. Особливості ураження нервової системи і дослідження порушень психічних 

функцій у дитячому віці.  

21. Основні види порушення мови в онтогенезі при органічних і функціональних 

порушеннях роботи мозку.  

22. Специфіка порушень мовної сфери при ураженні лівої, правої півкулі та 

діенцефальних структур. 

23. Особливості порушення перцептивної сфери при ураженні правої, лівої півкуль і 

діенцефальних структур.  

24. Гіпотези про специфіку міжпівкульового взаємодії в онтогенезі (Е.Леннеберг, М. 

Газзаніг, М. Кінсборн, Е.Г. Сімерніцька).  

25. Порушення психічних функцій при епілепсії.  

26. Порушення розвитку: дислексії, дисграфії, дискалькулії та їх коротка 

характеристика.  

27. Порушення розвитку: аутистичний розлад.  

28. Порушення поведінки: синдром гіперактивності та дефіциту уваги.  

29. Порушення поведінки: тики.  

30. Поняття «мінімальна мозкова дисфункція» (ММД). Методологічні проблеми 

його використання.  

31. Відхилення в психічному розвитку, непов’язані з діагностованою органічною 

патологією мозку: іррегулярностью психічного розвитку.  

32. Опис відхилень психічного розвитку з використанням принципів синдромного 

аналізу.  

33. Поняття метасиндром. Його використання для нейропсихологічного аналізу 

індивідуальних відмінностей розвитку ВПФ в нормі.  

34. Загальна характеристика процедури нейропсихологічного обстеження дітей.  

35. Характеристика вітчизняних нейропсихологічних методів обстеження дітей.  

36. Характеристика зарубіжних методів нейропсихологічного обстеження дітей.  

37. Основні принципи корекційно-розвивального навчання. 

38. Нейроанатомія та нейрохімія мотивації. Методи діагностики мотивації до 

навчання. 



39. Загальносистемні закономірності і специфіка людського досвіду. 

40. Психологічні аспекти та нейрофізіологічні основи навчання.  

41. Загальна характеристика понять фактор, синдром і симптом. 

42. Тактичні завдання побудови нейропсихологічного обстеження. 

43. Загальна характеристика нейропсихологічних синдромів при судинних 

ураженнях головного мозку. 

44. Загальна характеристика та наслідки дисциркуляторної енцефалопатії. 

45. Загальна характеристика та наслідки тромбозу середньої мозкової артерії. 

46. Загальна характеристика та наслідки тромбозу внутрішньої сонної артерії. 

47. Загальна характеристика та наслідки порушення мозкового кровообігу. 

48. Поняття та різновиди знань. Засоби діагностики рівня знань. 

49. Проекція індивідуального досвіду на структури мозку в нормі та патології. 

50. Діагностика зорових, слухових і тактильних агнозій. 

51. Діагностика порушень сприймання. 

52. Загальносистемні закономірності і специфіка людського досвіду. 

53. Методи оцінки синдромів у нейропсихології. 

54. Специфіка нейропсихологічних досліджень. Основні підходи в сучасній 

нейропсихологічній діагностиці. 

55. Характеристика поняття здоров’я у психології. Категорії здоров’я. 

56. Характеристика поняття норми у психології.  Поняття відмінностей та їх 

порушення. 

57. Принципи психодіагностичної роботи у взаємодії з дітьми. 

58. Сутність та різновиди пам`яті. Відхилення у розвитку памʼяті. 

59. Методи діагностики пам`яті дитини. 

60. Методи діагностики тактильних і соматогностичних функцій. 

61. Сутність та різновиди уваги. Відхилення у розвитку уваги. 

62. Методи діагностики уваги дитини. 

63. Сутність та різновиди уяви. Порушення уяви. 

64. Загальна характеристика деменції. Різновиди деменцій та причини  їх 

виникнення. 

65. Вплив деменцій на інтелектуальний та мовленнєвий розвиток дитини. 

66. Характеристика загальної схеми нейропсихологічного обстеження дітей. 



67. Методи дослідження латеральних переважань (моторні та сенсорні асиметрії). 

68. Засоби діагностики рухових функцій дитини. 

69. Характеристика нейропсихологічних синдромів розвитку з відхиленням. 

70. Характеристика просторових уявлень при розвитку з відхиленнями. Типологія 

просторових уявлень і їх відхилень у дітей. 

71. Характеристика свідомості як проблеми нейропсихології. 

72. Емоційно-особистісна сфера як проблема нейропсихології. 

73. Поняття поведінки та діяльності. Різновиди діяльності. 

74. Структура поведінкового акту. Функціональний стан в структурі поведінки. 

75. Нейрофізіологічні основи навчання. 

76. Сутність та завдання діагностики. Особливості нейропсихологічної 

діагностики дітей. 

77. Специфіка використання основних понять нейропсихології «функція», 

«локалізація», «симптом», «синдром», «фактор», «синдромний аналіз» в нейропсихології 

дитячого віку.  

78. Гіпотези про специфіку міжпівкульової взаємодії в онтогенезі (Е.Леннеберг, 

М. Газзаніг, М. Кінсборн, Е.Г. Сімерніцька).  


