
Опис навчальної дисципліни 

ПАТОПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

Перший (освітня програма 90 кредитів), другий (освітня програма 120 кредитів), 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість год. – 120 (кредитів ЄКТС–4), аудиторні год.: лекції – 16, практичні – 

28. 

Лектори:  

доцент, канд. психологічних. наук Спринська З.В. 

Результати навчання: знати: фундаментальні теоретичні основи патопсихології; 

загально-психологічні фундаментальні проблеми, вирішувані патопсихологією; основні 

методи патопсихологічного дослідження; особливості вад розвитку дитини. 

вміти: збирати інформацію про дитячі розлади, формулювати завдання 

патопсихологічного дослідження; характеризувати поведінку дитини в аспекті розладів 

психіки; застосовувати методи діагностики стану психіки, володіти основними 

методиками діагностики порушень пізнавальної сфери особистості дитини; складати 

програму патопсихологічного дослідження дитини з різними вадами розвитку; на основі 

патопсихологічного дослідження робити висновки про особливості того чи іншого 

психічного процесу; складати документацію патопсихологічного дослідження для архіву. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- загальна психологія,  

- вікова психологія,  

Зміст навчальної дисципліни: Патопсихологічна діагностика дітей з вадами розвитку як 

галузь психологічної науки. Принципи побудови патопсихологічного дослідження дітей з 

вадами розвитку. Методи патопсихологічного дослідження. Патопсихологічна діагностика 

дітей раннього віку.  Патопсихологічна діагностика дітей дошкільного віку. 

Патопсихологічна діагностика дітей молодшого шкільного віку. Патопсихологічна 

діагностика дітей із розладами аутичного спектру. Патопсихологічна діагностика дітей зі 

складним дефектом. 

Рекомендована література: 

1. Анастази А. Психологическое тестирование. / А. Анастази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 

2005. – 668 с. 

2. Блейхер В. Патопсихологическая диагностика / В. Блейхер, И. Крук, С. Боков. – М. : 

Изд-во Московского психололго-социального института, 2002. – 512 с.   

3. Галанов А.С. Психодиагностика детей / А. Галанов. – М. : ТЦ Сфера, 2002. – 286 с. 

4. Енциклопедія діагностичних методик щодо з’ясування стану розвитку дітей раннього 

віку. Дайджест 1 / Упорядник К. Круглій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 152 с.  

5. Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, 

заведений / И. Левченко, С. Забрамная, Т. Добровольская и др.; Под ред. И. Левченко, С. 

Забрамной. – М. : Издательский центр Академия, 2003. – 320 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 



Кафедра:  

кафедра практичної психології. 


