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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Дитяча психологія та патопсихологія” 
є складовою програми професійної підготовки бакалаврів і спе-
ціалістів, які навчаються в МАУП, і необхідна майбутнім психологам, 
які працюватимуть з дітьми та підлітками з порушеною поведінкою, 
соціальною дезадаптацією або проявами психічного захворювання. 
Предметом дитячої психології та патопсихології є вивчення нормаль-
ного та порушеного психічного розвитку дитини, що потребує знань 
окремих розділів психології та медичних наук (психіатрії, педіатрії). 
Мета дисципліни — навчити студентів проводити експерименталь-
но-психологічне дослідження здорових і психічно хворих дітей у різ-
ні вікові періоди їх розвитку та порівнювати його висновки з резуль-
татами клініко-психопатологічного обстеження, а також здійснювати 
психологічну корекцію. Сучасна дитяча психологія та патопсихоло-
гія має багато напрямів, із своєю теоретико-концептуальною базою 
та методологічними принципами дослідження. Останніми роками у 
вітчизняній психології більше уваги почали приділяти методам ко-
рекції порушень психічних процесів та емоційно-вольової сфери осо-
бистості.

ТемАТИчНИй  ПЛАН  
дисципліни 

“ДИТЯчА  ПСИхОЛОгіЯ  ТА  ПАТОПСИхОЛОгіЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля та теми

1 2

Змістовий модуль I. предмет “Дитяча психологія та 
патопсихологія”. психічний розвиток дитини. поняття 
норми та патології 

1 Дитяча психологія та патопсихологія як наука. Методи 
дослідження

2 Психічний розвиток дитини. Порушення психічного 
розвитку 

3 Психічна норма та патологія
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1 2

Змістовий модуль II. психічні процеси та їх порушення у 
дитячому віці

4 Відчуття і сприйняття

5 Увага і пам’ять 

6 Мислення та мова

7 Емоції, почуття і воля

8 Свідомість 

Змістовий модуль III. особистісний розвиток дитини та 
його порушення у різні вікові періоди

9 Особистісний розвиток дитини

10 Психологія підліткового віку

Змістовий модуль IV. психопатологія дитячого віку

11 Психогенні захворювання. Ендореактивні стани

12 Психосоматичні та соматопсихічні розлади у дітей і 
підлітків 

13 Органічні розлади

14 Шизофренія. Аутичні розлади

Змістовий модуль V. методи психологічної допомоги дітям 
з відхиленнями від нормального розвитку

15 Психологічне консультування і корекція

Разом годин: 30
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ЗміСТ 
 дисципліни  

“ДИТЯчА  ПСИхОЛОгіЯ  ТА   ПАТОПСИхОЛОгіЯ”

Змістовий модуль I. предмет “Дитяча психологія та 
патопсихологія”. психічний розвиток 
дитини. поняття норми та патології 

Тема 1. Дитяча психологія та патопсихологія як наука. 
методи дослідження

Предмет, завдання, основні розділи дитячої психології та патопси-
хології. Місце дитячої психології та патопсихології в системі психо-
логічних і медичних наук. Основні етапи розвитку дитячої психології. 
Сучасна дитяча психологія та патопсихологія. Загальна характерис-
тика методів дослідження. Метод спостереження. Експериментальні 
методи. Мета, завдання, вибір методу дослідження. Обробка експери-
ментальних даних. Нейропсихологічне дослідження дітей.

Література [1; 3; 8; 9; 14]

Тема 2. Психічний розвиток дитини. Порушення психічного 
розвитку

Поняття психічного розвитку. Основні теорії психічного розвит-
ку. Показники та фактори розвитку. Періодизація розвитку дитини. 
Роль діяльності у розвитку дитини. Характеристика різних видів 
діяльності дитини. Чинники, що призводять до порушення психіч-
ного розвитку. Порушення психічного розвитку через захворювання. 
Структура первинного і вторинного дефектів. Частковий і загальний 
характер порушення психічного розвитку. Порушення міжфункціо-
нальної взаємодії.

Література [8; 9; 12; 17; 22; 24]

Тема 3. Психічна норма та патологія
Психічна норма, основні критерії. Психічні захворювання у дітей. 

Симптоми та синдроми у психіатрії. Психопатологічні та патопсихо-
логічні синдроми. Діагностика психічних захворювань. Класифікація 
психічних захворювань. Перебіг психічних захворювань.

Література [1; 5; 12; 16]
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Змістовий модуль II. психічні процеси та їх порушення у 
дитячому віці

Тема 4. Відчуття і сприйняття
Характеристика відчуттів і сприйняття. Розвиток відчуттів і спри-

йняття у дітей. Патологія відчуттів. Порушення сприйняття. Клінічні 
характеристики. Психологічні механізми сприйняття. Агнозії. Псев-
доагнозії. Порушення особистісного компонента сприйняття. Мето-
ди дослідження.

Література [3; 8; 9; 11; 12; 14]

Тема 5. Увага і пам’ять
Характеристика уваги. Розвиток уваги в різні періоди дитинства. 

Порушення уваги. Методи дослідження. Характеристика пам’яті та 
уяви. Розвиток пам’яті й уяви в різні періоди дитинства. Порушення 
пам’яті та уяви. Методи дослідження пам’яті, уваги.

Література [8; 9; 11; 12]

Тема 6 мислення та мова
Загальна характеристика мислення. Основні етапи розвитку мис-

лення. Розвиток мислення у дошкільному віці. Розвиток мислення 
у молодшому шкільному віці. Порушення мислення. Методи дослі-
дження мислення у дітей. Затримка психічного розвитку. Розумова 
відсталість. Загальна характеристика мови. Розвиток мови у різні 
періоди: раннє дитинство, дошкільний вік, молодший шкільний вік. 
Порушення мовлення. Методи дослідження порушення мовлення.

Література [3; 5; 8; 9; 11; 12]

Тема 7. емоції, почуття і воля
Загальна характеристика емоційно-афективної сфери, почут-

тів. Розвиток емоційно-афективної сфери і почуттів у різні періоди:  
ранньому дитинстві, дошкільному віці, молодшому шкільному віці, 
підлітковому віці. Порушення емоційно-афективної сфери. Методи 
дослідження емоційно-афективних порушень. Загальна характерис-
тика вольових дій. Виникнення та розвиток волі. Розвиток мови в 
різні періоди: раннє дитинство, дошкільний вік, молодший шкільний 
вік. Вольові порушення. Методи дослідження волі.

Література [3; 5; 8; 9; 11; 12]
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Тема 8. Свідомість
Розуміння свідомості у філософії, психології, психіатрії. Психо-

логічна характеристика порушень свідомості. Проблема свідомого та 
несвідомого. Психоаналітична концепція несвідомого. Клінічна ха-
рактеристика порушень свідомості.

Література [5; 12; 13; 16]

Змістовий модуль III. особистісний розвиток дитини та його 
порушення у різні вікові періоди

Тема 9. Особистісний розвиток дитини
Загальна характеристика особистості. Поняття, темперамент, 

характер. Розвиток особистості в різні періоди: переддошкільний, 
дошкільний, молодший шкільний вік. Вплив сім’ї, соціального ото-
чення, виховання на розвиток особистості. Порушення розвитку 
особистості. Характерологічні та патохарактерологічні реакції. Ін-
фантилізм. Психічна депривація. Психологічна готовність дітей до 
школи. Методи дослідження відхилення у особистісному розвитку 
дітей.

Література [5; 8; 9; 11]

Тема 10. Психологія підліткового віку
Періодизація підліткового віку. Психічний розвиток і формування 

особистості у підлітковому віці: пізнавальні процеси, емоції, відчуття 
самосвідомості. Характерологічні реакції. Основні етапи соціалізації 
підлітків: взаємовідносини з дорослими, підлітками, самовизначен-
ня. Соціальна дезадаптація. Патохарактерологічні реакції як форми 
порушеної поведінки. Делінквентна та кримінальна поведінка. Агре-
сивна поведінка. Адиктивна (залежна) поведінка. Порушення пси-
хосексуального розвитку. Аутоагресивна поведінка. Гострі адиктивні 
реакції. Допомога на кризових етапах. Поняття акцентуації. Види ак-
центуацій. Методи дослідження особистості. Психопатії як аномалії 
розвитку особистості. Психологічна сутність психопатій.

Література [6; 7; 11; 13]
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Змістовий модуль IV. психопатологія дитячого віку

Тема 11. Психогенні захворювання. ендореактивні стани
Поняття психічної травми. Невротичні розлади, пов’язані із стре-

сом, і соматоформні розлади. Психологічні особливості і внутріш-
ньоособистісний конфлікт при неврозах. Психогенні патологічні 
формування особистості. Методи дослідження дітей та підлітків з 
психогенними захворюваннями. Поняття ендореактивних станів.  
Нервова анорексія. Дисморфофобія.

Література [1; 5; 7; 9; 21]

Тема 12. Психосоматичні та соматопсихічні розлади у дітей 
і підлітків

Сучасні погляди на психосоматичні захворювання. Види стресів, 
що призводять до психосоматичних захворювань. Основні психосо-
матичні захворювання. Етіологія, патогенез соматопсихічних роз-
ладів. Психічні розлади при соматичних захворюваннях у дітей і 
підлітків. Психологія хворої дитини. Формування поняття смерті у 
дитячому віці і реакція на процес помирання. Психологічні наслід-
ки відриву дітей від сім’ї при госпіталізації у лікарню.

Література [4; 16]

Тема 13. Органічні розлади

Мінімальна мозкова дисфункція (ММД). Міжпівкульова дис-
функція. Епілепсія. Екзогенно-органічний патопсихологічний син-
дром. Органічні деменції. Методи патопсихологічного дослідження 
при органічних розладах.

Література [1; 5; 9]

Тема 14. Шизофренія. Аутичні розлади

Шизофренія у дитячому та підлітковому віці. Основні клінічні 
синдроми шизофренії. Патопсихологічне обстеження при шизо-
френії. Шизофренічний патопсихологічний синдром. Аутичні роз-
лади у дітей. Основні клінічні симптоми аутизму. Варіанти аутизму. 
Патопсихологічне обстеження дітей з аутизмом.

Література [1; 5; 7; 9]
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Змістовий модуль V. методи психологічної допомоги дітям з 
відхиленнями від нормального розвитку

Тема 15. Психологічне консультування і корекція

Мета і принципи психологічного консультування дітей. Коригу-
юча робота дитячого психолога. Психотренінг. Психолого-педаго-
гічна корекція. Школи для дітей з відхиленням у розвитку.

Література [9; 12; 13]

ВКАЗіВКИ  
ДО  ПРОВеДеННЯ  СеміНАРСЬКИх  ЗАНЯТЬ 

з дисципліни  
“ДИТЯчА  ПСИхОЛОгіЯ  ТА  ПАТОПСИхОЛОгіЯ”

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни “Дитяча 
психологія та патопсихологія” передбачає підготовку студентів до 
семінарських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих у про-
цесі прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками 
та фаховою літературою. Під час семінарських занять проводиться 
усне опитування і тестування студентів.

У процесі підготовки до семінарських занять студент повинен 
дати розгорнуту відповідь на питання та відповісти на тестові за-
вдання. Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є 
написання реферату або змістовної доповіді.

Основним завданням реферату є висвітлення конкретного пи-
тання з курсу на основі літератури, опрацьованої в процесі само-
стійної роботи.

Реферат має такі основні структурні елементи: вступ, де обґрун-
товується актуальність обраної теми і формулюється мета і завдан-
ня дослідження; основна частина; висновки, а також список літера-
тури, який має включати не менше шести позицій, оформлених за 
існуючими бібліографічними вимогами. Обсяг реферату — 10–15 
аркушів формату А4; 14 шрифтом, 1,5 інтервалом (поля: верхнє та 
нижнє 2 см, праве 1,0 см, ліве 2,5 см).

На титульній сторінці реферату вказується назва установи, в 
якій виконується робота, прізвище, ім’я, по батькові автора, тема, 
номер групи і назва факультету, на якому навчається студент.
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Непідготовленість студента до семінару чи його відсутність на 
занятті розцінюється як академічна заборгованість, наявність якої є 
підставою недопущення до складання заліку.

ТемИ  і  ПЛАНИ  СеміНАРСЬКИх  ЗАНЯТЬ. 
ТемИ  РеФеРАТіВ

Тема 1. Предмет “Дитяча психологія та патопсихологія”. 
Психічний розвиток дитини. Поняття норми та 
патології 

 1. Предмет та завдання дитячої патопсихології. 
 2. Місце дитячої патопсихології в системі психологічних і медичних 

наук, взаємозв’язок з іншими дисциплінами.
 3. Детермінанти відхилень у розвитку особистості у різних вікових 

групах.
 4. Первинний, вторинний дефект.

теми рефератів
 1. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей.
 2. Взаємозв’язок відхилень у функціонуванні психічних процесів та 

особистісному розвитку дитини.
 3. Частковий і загальний характер порушень психічного розвитку. 
 4. Порушення міжфункціональної взаємодії.

Тема 2. Особистісний розвиток дитини та його порушення у 
різні вікові періоди

 1. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. 
 2. Дослідження психічних процесів у дітей шкільного віку.
 3. Методи дослідження структурних компонентів дитячої особис-

тості.
 4. Соціально дезадаптована поведінка неповнолітніх.
 5. Порушення стосунків дитини й дорослого як першоджерело со-

ціальної дезадаптації.
 6. Адиктивна і кримінальна поведінка як крайні форми соціальної 

дезадаптації.
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теми рефератів
 1. Порушення психічних процесів у дітей та методи їх досліджен-

ня.
 2. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку. 
 3. Нейропсихологічне дослідження дітей. 
 4. Порушення психічного розвитку в підлітковому віці.
 5. Новоутворення в структурі особистості дитини, які перешкоджа-

ють процесу соціалізації.

Тема 3. Психічні процеси та їх порушення у дитячому віці
 1. Патологія відчуттів, порушення сприйняття у дітей.
 2. Розвиток пам’яті й уяви в різні періоди дитинства. Порушення та 

методи дослідження.
 3. Основні етапи розвитку мислення. Порушення та методи дослі- 

дження мислення у дітей.
 4. Розвиток мови у різні вікові періоди. Порушення мовлення та ме-

тоди дослідження.

теми рефератів
 1. Порушення емоційно-афективної сфери та їх методи досліджен-

ня.
 2. Вольові порушення в дитячому віці. Методи дослідження волі.
 3. Психологічна характеристика порушень свідомості у дітей.

Тема 4. Психопатологія дитячого віку
 1. Акцентуації та психопатії. Типи акцентуацій за О. Лічко та  

К. Леонгардом. 
 2. Невротичні розлади.
 3. Затримка психічного розвитку (ЗПР).
 4. Дисгармонійний психофізичний інфантилізм. Органічний інфан-

тилізм.
 5. Розумова відсталість. Причини. Ступені: ідіотія, імбецильність, 

дебільність.

теми рефератів
 1. Характеристика основних типів акцентуацій. 
 2. Порушення потягів. 
 3. Розумова відсталість. Порушення, пов’язані з розвитком.
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 4. ЗПР в зв’язку з педагогічною та мікросоціальною занедбаністю.
 5. Диференційна діагностика ЗПР та розумової відсталості.

Тема 5. Психопатологія дитячого віку (продовження)
 1. Органічні синдроми й розлади.
 2. Міжпівкульова дисфункція. 
 3. Порушення мовлення. 
 4. Аутизм. Групи дитячого аутизму. Діагностика.
 5. Залежність дисгармонійного розвитку від порушень емоційної 

регуляції. 

теми рефератів
 1. Мінімальна мозкова дисфункція. Причини. Прояви. 
 2. Психологічні особливості та внутрішньоособистісний конфлікт 

при неврозах. 
 3. Епілепсія. Різноманітні форми епілепсії у дітей. 
 4. Істеричний невроз, невроз нав’язливих станів, фобічний невроз. 
 5. Форми психопатій.

Тема 6. методи психологічної допомоги дітям з відхиленнями 
від нормального розвитку

 1. Психологічне консультування і корекція.
 2. Коригуюча робота дитячого психолога.
 3. Індивідуальна та групова психологічна корекція. 
 4. Школи для дітей з відхиленням у розвитку.

теми рефератів
 1. Мета і принципи психологічного консультування дітей.
 2. Психотренінг. 
 3. Психолого-педагогічна корекція.
 4. Зміна соціальної ситуації як один із методів психологічної корек-

ції.

ПИТАННЯ  ДО  САмОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет і завдання дитячої психології та патопсихології.
 2. Зв’язок дитячої психології та патопсихології з іншими дисциплі-

нами.
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 3. Значення нейропсихології для дитячої психології та патопсихо-
логії.

 4. Нейропсихологічне дослідження дітей.
 5. Сфери застосування дитячої патопсихології.
 6. Етапи розвитку дитячої патопсихології.
 7. Методи дослідження в дитячій психології.
 8. Особливості дослідження психічних процесів у дітей.
 9. Експериментальні методи дослідження.
 10. Періодизація розвитку дитини.
 11. Теорії психічного розвиту.
 12. Концепція психічного розвитку Л. С. Виготського.
 13. Діяльність і розвиток дитини.
 14. Роль гри в розвитку дитини.
 15. Основні чинники, що призводять до порушень психічного роз-

витку.
 16. Поняття норми та патології.
 17. Порушення особистісного розвитку.
 18. Депривація та її роль у порушенні розвитку дитини.
 19. Поняття первинного та вторинного дефектів.
 20. Типи реагування особистості на первинний дефект.
 21. Діагностика первинних дефектів.
 22. Часткові порушення психічного розвитку.
 23. Загальні порушення психічного розвитку.
 24. Сенситивні періоди розвитку психічних функцій.
 25. Регрес психічних функцій.
 26. Варіанти порушення міжфункціональної взаємодії.
 27. Порушення темпу психічного розвитку.
 28. Захворювання, при яких спостерігаються порушення темпу 

психічного розвитку.
 29. Діагностика психічних захворювань.
 30. Основні психопатологічні синдроми.
 31. Основні патопсихологічні синдроми.
 32. Принципи класифікації психічних захворювань.
 33. Розвиток почуття і сприйняття у дітей.
 34. Поняття ілюзії, галюцинації.
 35. Захворювання, при яких порушується сприйняття.
 36. Агнозії. Види агнозії.
 37. Стани деперсоналізації та дереалізації.
 38. Порушення мотиваційного компонента сприйняття.
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 39. Порушення уваги у дітей.
 40. Методи дослідження уваги у дітей, підлітків.
 41. Розвиток пам’яті у дітей.
 42. Форми порушення пам’яті у дітей.
 43. Захворювання, при яких у дітей найбільше страждає пам’ять.
 44. Методи дослідження пам’яті.
 45. Механізми пам’яті.
 46. Порушення мотиваційного компонента пам’яті.
 47. Співвідношення порушення пам’яті і уваги.
 48. Особливості порушення безпосередньої та опосередкованої 

пам’яті при різних захворюваннях.
 49. Етапи розвитку мислення у дітей.
 50. Основні операції мислення.
 51. Форми мислення, їх структура.
 52. Поняття “асоціація”. Методи дослідження асоціативного проце-

су.
 53. Клінічна класифікація порушень мислення.
 54. Патопсихологічна класифікація порушень мислення.
 55. Надцінні ідеї у дітей та підлітків.
 56. Нав’язливі думки та дії. 
 57. Психологічні і біологічні механізми нав’язливих станів.
 58. Поняття маячення.
 59. Основні маячні синдроми.
 60. Особливості маячних ідей у дітей і підлітків.
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