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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна дисципліна “Дитяча психологія та патопсихологія” є 
складовою програми професійної підготовки бакалаврів і спеціалістів, 
які навчаються в МАУП, і необхідна майбутнім психологам, які працю-
ватимуть з дітьми та підлітками з порушеною поведінкою, соціальною 
дезадаптацією або проявами психічного захворювання. 

Предметом дитячої психології та патопсихології є вивчення норма-
льного та порушеного психічного розвитку дитини, що потребує знань 
окремих розділів психології та медичних наук (психіатрії, педіатрії). 

Мета дисципліни — навчити студентів проводити експеримен-
тально-психологічне дослідження здорових і психічно хворих дітей у рі-
зні вікові періоди їх розвитку та порівнювати його висновки з результа-
тами клініко-психопатологічного обстеження, а також здійснювати пси-
хологічну корекцію. 

Сучасна дитяча психологія та патопсихологія має багато напрямів, 
які мають теоретико-концептуальну базу та методологічні принципи до-
слідження. Останніми роками у вітчизняній психології більше уваги ста-
ли приділяти методам корекції порушень психічних процесів та емоцій-
но-вольової сфери особистості. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ДИТЯЧА  ПСИХОЛОГІЯ  ТА  ПАТОПСИХОЛОГІЯ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Дитяча психологія та патопсихологія як наука. Методи  
дослідження 

2 Психічний розвиток дитини. Порушення психічного розвитку  
3 Психічна норма і патологія 
4 Відчуття і сприйняття 
5 Увага і пам’ять 
6 Мислення і мова 
7 Емоції, почуття і воля 
8 Свідомість 
9 Особистісний розвиток дитини 

10 Психологія підліткового віку 
11 Психогенні захворювання. Ендореактивні стани 
12 Психосоматичні та соматопсихічні розлади у дітей  

і підлітків 
13 Органічні розлади 
14 Шизофренія. Аутичні розлади 
15 Психологічне консультування і корекція 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ДИТЯЧА  ПСИХОЛОГІЯ  ТА  ПАТОПСИХОЛОГІЯ” 

Тема  1 .  Дитяча психологія та патопсихологія як наука. Мето-
ди дослідження 

Предмет, завдання, основні розділи дитячої психології та патопсихо-
логії. Місце дитячої психології та патопсихології в системі психологіч-
них і медичних наук. Основні етапи розвитку дитячої психології. Сучас-
на дитяча психологія та патопсихологія. 

Загальна характеристика методів дослідження. Метод спостережен-
ня. Експериментальні методи. Мета, завдання, вибір метода. Досліджен-
ня. Обробка експериментальних даних. Нейропсихологічне дослідження 
дітей.  

Література [1; 3; 8; 9; 14] 
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Тема  2 .  Психічний розвиток дитини. Порушення психічного 
розвитку  

Поняття психічного розвитку. Основні теорії психічного розвитку. 
Показники та фактори розвитку. Періодизація розвитку дитини. Роль ді-
яльності в розвитку дитини. Характеристика різних видів діяльності ди-
тини. 

Чинники, що призводять до порушення психічного розвитку. Пору-
шення психічного розвитку через захворювання. Структура первинного і 
вторинного дефектів. Частковий і загальний характер порушення психі-
чного розвитку. Порушення міжфункціональної взаємодії. 

Література [8; 9; 12; 17; 22; 24] 

Тема  3 .  Психічна норма і патологія 

Психічна норма, основні критерії. Психічні захворювання у дітей. 
Симптоми та синдроми у психіатрії. Психопатологічні та патопсихоло-
гічні синдроми. Діагностика психічних захворювань. Класифікація пси-
хічних захворювань. Перебіг психічних захворювань. 

Література [1; 5; 12; 16] 

Тема  4 .  Відчуття і сприйняття 

Характеристика відчуттів і сприйняття. Розвиток відчуттів і сприй-
няття у дітей. Патологія відчуттів. Порушення сприйняття. Клінічні ха-
рактеристики. Психологічні механізми сприйняття. Агнозії. Псевдоагно-
зії. Порушення особистісного компоненту сприйняття. Методи дослі-
дження. 

Література [3; 8; 9; 11; 12; 14] 

Тема  5 .  Увага і пам’ять  

Характеристика уваги. Розвиток уваги в різні періоди дитинства. По-
рушення уваги. Методи дослідження. 

Характеристика пам’яті і уяви. Розвиток пам’яті і уяви в різні пері-
оди дитинства. Порушення пам’яті і уяви. Методи дослідження пам’яті. 

Література [8; 9; 11; 12] 
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Тема  6 .  Мислення і мова 

Загальна характеристика мислення. Основні етапи розвитку мислен-
ня. Розвиток мислення у дошкільному віці. Розвиток мислення у молод-
шому шкільному віці. Порушення мислення. Методи дослідження мис-
лення у дітей. Затримка психічного розвитку. Розумова відсталість. 

Загальна характеристика мови. Розвиток мови у різні періоди: раннє 
дитинство, дошкільний вік, молодший шкільний вік. Порушення мов-
лення. Методи дослідження порушення мовлення.  

Література [3; 5; 8; 9; 11; 12] 

Тема  7 .  Емоції, почуття і воля 

Загальна характеристика емоційно-афективної сфери, почуттів. Роз-
виток емоційно-афективної сфери і почуттів у різні періоди: у ранньому 
дитинстві, дошкільному віці, молодшому шкільному віці, підлітковому 
віці. Порушення емоційно-афективної сфери. Методи дослідження емо-
ційно-афективних порушень. 

Загальна характеристика вольових дій. Виникнення та розвиток волі. 
Розвиток мови в різні періоди: раннє дитинство, дошкільний вік, моло-
дший шкільний вік. Вольові порушення. Методи дослідження волі. 

Література [3; 5; 8; 9; 11; 12] 

Тема  8 . Свідомість 

Розуміння свідомості у філософії, психології, психіатрії. Психологіч-
на характеристика порушень свідомості. Проблема свідомого та несві-
домого. Психоаналітична концепція несвідомого. Клінічна характерис-
тика порушень свідомості.  

Література [5; 12; 13; 16] 

Тема  9 .  Особистісний розвиток дитини 

Загальна характеристика особистості. Поняття, темперамент, характер. 
Розвиток особистості в різні періоди: переддошкільний, дошкільний, мо-
лодший шкільний вік. Вплив сім’ї, соціального оточення, виховання на 
розвиток особистості. Порушення розвитку особистості. Характерологічні 
та патохарактерологічні реакції. Інфантилізм. Психічна депривація. Пси-
хологічна готовність дітей до школи. Методи дослідження відхилення в 
особистісному розвитку дітей. 

Література [5; 8; 9; 11] 
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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, самовизначення. 
Соціальна дезадаптація. Патохарактерологічні реакції як форми пору-
шеної поведінки. Делінквентна та кримінальна поведінка. Агресивна по-
ведінка. Адективна (залежна) поведінка. Порушення психосексуального 
розвитку. Аутоагресивна поведінка. Гострі адективні реакції. Допомога 
на кризових етапах. Поняття акцептуації. Види акцептуацій. Методи до-
слідження особистості. Психопатії як аномалії розвитку особистості. 
Психологічна сутність психопатій. 

Література [6; 7; 11; 13] 

Тема  11.  Психогенні захворювання. Ендореактивні стани 

Поняття психічної травми. Невротичні розлади, пов’язані із стресом, 
і соматоформні розлади. Психологічні особливості і внутрішньоособис-
тісний конфлікт при неврозах. Психогенні патологічні формування осо-
бистості. Методи дослідження дітей та підлітків з психогенними захво-
рюваннями. Поняття ендореактивних станів. Нервова анорексія. Дисмо-
рфофобія. 

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 психосоматичні 
захворювання. 

Етіологія, патогенез соматопсихічних розладів. Психічні розлади при 
соматичних захворюваннях у дітей і підлітків. Психологія хворої дити-
ни. Формування поняття смерті в дитячому віці і реакція на процес по-
мирання. Психологічні наслідки відриву дітей від сім’ї при госпіталізації 
у лікарню. 

Література [4; 16] 
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Тема  13. Органічні розлади 

Мінімальна мозкова дисфункція. Міжпівкульова дисфункція. Епілеп-
сія. Екзогенно-органічний патопсихологічний синдром. Органічні деме-
нції. Методи патопсихологічного дослідження при органічних розладах. 

Література [1; 5; 9] 

Тема  14.  Шизофренія. Аутичні розлади 

Шизофренія у дитячому і підлітковому віці. Основні клінічні  
синдроми шизофренії. Патопсихологічне обстеження при шизофренії. 
Шизофренічний патопсихологічний синдром. Аутичні розлади у дітей. 
Основні клінічні симптоми аутизму. Варіанти аутизму. Патопсихологіч-
не обстеження дітей з аутизмом. 

Література [1; 5; 7; 9] 

Тема  15.  Психологічне консультування і корекція 

Мета і принципи психологічного консультування дітей. Коригуюча 
робота дитячого психолога. Психотренінг. Психолого-педаго-гічна ко-
рекція. Школи для дітей з відхиленням у розвитку. 

Література [9; 12; 13] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ  СТУДЕНТІВ 

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

ми. 
3. Предмет і завдання дитячої психіатрії. 
4. Значення нейропсихології для дитячої психології та патопсихології. 
5. Нейропсихологічне дослідження дітей.  
6. Сфери застосування дитячої патопсихології.  
7. Етапи розвитку дитячої психології. 
8. Методи дослідження в дитячій психології. 
9. Особливості дослідження психічних процесів у дітей. 

10. Експериментальні методи дослідження. 
11. Періодизація розвитку дитини. 
12. Теорії психічного розвиту. 
13. Концепція психічного розвитку Л.С. Виготського. 
14. Діяльність і розвиток дитини. 
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15. Роль гри в розвитку дитини. 
16. Основні чинники, що призводять до порушень психічного розвитку. 
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 психіч-

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

при різних захворюваннях. 
51. Етапи розвитку мислення у дітей. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

10 

52. Основні операції мислення. 
53. Форми мислення, їх структура. 
54. Поняття “асоціація”. Методи дослідження асоціативного процесу. 
55. Клінічна класифікація порушень мислення. 
56. Патопсихологічна класифікація порушень мислення. 
57. Надцінні ідеї у дітей та підлітків. 
58. Нав’язливі думки та дії. Психологічні і біологічні механізми 

нав’язливих станів. 
59. Психоаналітична теорія нав’язливих станів. 
60. Поняття маячення. 
61. Основні маячні синдроми. 
62. Особливості маячних ідей у дітей і підлітків. 
63. Психічні захворювання, при яких у дітей і підлітків спостерігаються 

надцінні, нав’язливі, маячні думки та ідеї. 
64. Фобії у дітей. Методи корекції фобічних станів. 
65. Порушення операційного аспекту мислення. 
66. Порушення мотиваційного компонента мислення. 
67. Порушення динамічності мислення. 
68. Методи дослідження мислення у дітей дошкільного віку. 
69. Методи дослідження мислення у дітей молодшого шкільного віку. 
70. Визначення психологічної готовності дітей до школи. 
71. Поняття інтелекту. 
72. Методи дослідження інтелекту. 
73. Клінічні форми затримок психічного розвитку. 
74. Патопсихологічні дослідження дітей при затримках психічного роз-

витку. 
75. Поняття олігофренії. Клінічні форми олігофренії. 
76. Ступені олігофренії. 
77. Патопсихологічне дослідження дитини з олігофренією. 
78. Педагогічна та мікросоціальна занедбаність. 
79. Диференційно-діагностичні критерії дебільності та затримань пси-

хічного розвитку. 
80. Розвиток мови у дітей. 
81. Поняття алалія. 
82. Поняття афарія. 
83. Порушення формування шкільних навичок (читання, писання, ліч-

би). 
84. Вольові порушення. 
85. Методи дослідження волі. 
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86. Поняття темпераменту, характеру, особистості.  
87. Розвиток особистості в різні періоди дитинства. 
88. Методи дослідження особистості у дітей. 
89. Методи дослідження тривоги у дітей. 
90. Характерологічні та патохарактерологічні реакції у дітей. 
91. Корекція порушень поведінки у дітей. 
92. Інфантилізм. Патопсихологічні дослідження дітей з інфанти- 

лізмом. 
93. Психічний розвиток і формування особистості у підлітковому віці. 
94. Порушення поведінки у підлітків. 
95. Характерологічні реакції у підлітків. 
96. Діагностика агресивних станів у підлітків. 
97. Поняття акцептуації. Види акцептуації. Методи діагностики. 
98. Психопатії. Клінічні форми психопатії. Психологічна сутність пси-

хопатій. 
99. Клінічні форми порушень свідомості.  

100. Проблема свідомого і несвідомого. Психоаналітична концепція не-
свідомого. 

101. Розвиток емоційної сфери у дітей. 
102. Методи патопсихологічного дослідження емоцій у дітей в різні ві-

кові періоди. 
103. Клінічні форми порушення емоційно-афективної сфери. 
104. Психогенні захворювання у дітей і підлітків. 
105. Структура внутрішнього конфлікту при неврозах. 
106. Методи патопсихологічного дослідження дітей і підлітків з невро-

зами. 
107. Психосоматичні та соматопсихічні захворювання. 
108. Патопсихологічне дослідження та корекційна робота з дітьми з 

психосоматичними та соматопсихічними захворюваннями. 
109. Психологія хворої дитини. 
110. Ендореактивні стани у підлітковому віці. 
111. Методи патопсихологічного обстеження підлітків з нервовою ано-

рексією, дисморфофобією. 
112. Психічні зміни у дітей з епілепсією. 
113. Методи патопсихологічного дослідження дітей з органічними роз-

ладами. 
114. Шизофренія. Методи патопсихологічного дослідження дітей та 

підлітків з шизофренією. 
115. Порушення мислення при шизофренії. Шизофренічний патопсихо-

логічний синдром. 
116. Клінічні форми аутизму у дітей. Патопсихологічне дослідження ді-

тей з аутизмом. 
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117. Школи для дітей з відхиленнями в розвитку. 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Історія розвитку дитячої психології та патопсихології. 
2. Психологія гри. 
3. Депривація у дітей. Шляхи її виявлення і корекції. 
4. Психологія готовності дітей до школи. 
5. Аутизм у дітей. Консультативно-коригуюча робота психолога. 
6. Нейропсихологічні синдроми при локальних ураженнях го- 

ловного мозку. 
7. Затримка психічного розвитку. Консультативно-коригуюча робота 

психолога. 
8. Соціально-психологічна структура сім’ї у дітей з неврозами. 
9. Фобії та тривога в генезі неврозів у дітей. 

10. Психологічні особливості підліткового віку. 
11. Адективна поведінка підлітків. 
12. Психосексуальний розвиток підлітків, його корекція. 
13. Тривожні порушення поведінки у дітей і підлітків. Методи діагнос-

тики тривожних порушень. 
14. Агресивна поведінка у дітей і підлітків. 
15. Психосоматичні розлади у дітей. Консультативно-коригуюча робота 

психолога. 
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