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1. Опис навчальноі дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів

Освітній ступінь

Характеристика навчальноі 
дисципліни

денна форма 
навчання___________

Варіативна 
Рік підготовки:

5

магістр

Загальна кількість 
годин -  150

1-й -й

Семестр
1-й

Лекціі
24 год.

Практичні, семінарські
24 год.

______ Лабораторні

Самостійна робота
______100 год.______

Консультаціи’:
2 ~
Вид контролю: залік

Опис навчальноі дисципліни (заочна форма навчання)

Найменування
показників

Освітній ступінь

Характеристика навчальноі 
дисципліни

заочна
форма навчання

Кількість кредитів 
5

магістр

Загальна кількість 
годин -  150

Варіативна
Рік підготовки:

1-й -й
Семестр
2-й

Лекціі
4 год.

Практичні, семінарські
6 год.

Лабораторні

Самостійна робота
138 год.

Консультацій 2 год.

Вид контролю: залік.

2. Мета та завдання навчальноі дисципліни



Дисципліна належить до варіативно! частини циклу професійно! та практично! 
підготовки фахівців за спеціальністю “Спеціальна освіта. Логопедія” другого (магістерського) 
рівня.

Основною метою викладання дисципліни «Дитяча нейропсихологія» для студентів 
спеціальності «Спеціальна освіта. Логопедія» е ознайомлення здобувачів вищо! освіти із 
теоретичними уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі нейропсихологічно! 
діяльності в системі охорони психічного здоров’я.

Знания, отримані в результаті вивчення даного курсу, дадуть можливість більш 
функціонального впровадження у вітчизняну психологічну та логопедичну практику 
ефективних методик допомоги, що е основою для подальшого поглиблення фахово! 
спеціалізаці! майбутніх логопедів. За результатами вивчення матеріалу цього курсу здобувачі 
вищо! освіти складають залік.

Навчальна дисципліна «Дитяча нейропсихологія» передбачае вирішення наступних 
завдань:

- ознайомити здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності «Спеціальна 
освіта (Логопедія)» із мозковою організаціею вищих психічних функцій та !! віковими 
особливостями;

- ознайомити з клініко-психолого-педагогічною класифікаціею! порушень 
розвитку, методами та методиками психолого-педагогічно! діагностики;

- оволодіння знаннями і уміннями застосовувати основні нейропсихологічні 
методики в освітньо-корекційному процесі для виявлення психофізичних особливостей дітей;

- оволодіння вміннями використовувати методики психолого-педагогічно! 
діагностики з метою виявлення особливостей психічного розвитку осіб з обмеженими 
можливостями здоров'я та аналізувати результати психолого-педагогічного обстеження таких 
дітей.

Процес вивчення дисципліни «Дитяча нейропсихологія» спрямований на формування в 
студентів:

- здатості до самовдосконалення і саморозвитку на основі рефлексі! свое! 
діяльності та розуміння і сприймання етичних норм поведінки відносно осіб з 
нейропсихологічними порушеннями;

- володіння базовими уявленнями про основи нейропсихологі!, що сприяють 
розвитку загально! культури і соціалізаці! особистості дитини з порушеннями 
нейропсихологічного розвитку та дослідницькими навичками щодо вивчення актуальних 
проблем нейропсихологічного розвитку;

- володіння сучасними уявленнями про психологічне супроводження осіб, які 
мають нейропсихологічні порушення та уявленнями про методи дослідження в 
нейропсихологі!;

- здатності до психологічного супроводження осіб із нейропсихологічними 
порушеннями;

- володіння сучасними технологіями діагностики і організаці! наукового 
дослідження у сво!й професійній діяльності на основі комплексного підходу до вирішення 
проблем професійно! діяльності;

Для ефективного вивчення навчально! дисципліни важливим е попередне опанування 
дисциплінами бакалаврату, студенти мають володіти знаннями основних закономірностей 
прояву властивостей та функцій живого, сутності біологічних процесів, що протікають в 
організмі людини.

Здобувачі вищо! освіти повинні знати:
-  сучасний стан нейропсихологічно! служби;
-  теоретичні основи нейропсихологі!;
-  сучасні методи діагностики функціональних станів, особливо щодо раннього 

виявлення порушень і патологі! органічного генезу.
Здобувачі вищо! освіти повинні вміти:



-  провести нейропсихологічний огляд дитини;
-  провести аналіз його нейропсихологічного стану;
-  визначати його нейропсихологічні особливості;
-  побудувати нейропсихологічний тип дитини;
-  проаналізувати і зробити висновки за результатами психологічного дослідження;
-  провести диференційну діагностику нейропсихологічного стану дитини;

3 Критеріі оцінювання результатів навчання
Кількість балів Критеріі оцінювання навчальних досягнень студента

90 -  100

Студент виявляе творчі здібності, вміе самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить та опрацьовуе необхідну інформацію, 
вміе використовувати набуті знання і вміння для творчого вирішення 
навчальних завдань, переконливо аргументуе відповіді, обгрунтовуе 
власні міркування та умозаключення.

82 -  89

Студент вільно володіе вивченим обсягом матеріалу, застосовуе його на 
практиці, правильно вирішуе навчальні завдання, самостійно виправляе 
допущені помилки, кількість яких не значна, добирае аргументи для 
підтвердження думок.

74 -  81

Студент вміе порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати іі на 
практиці; контролювати власну діяльність; виправляти допущені 
помилки.

64 -  73

Студент відтворюе значну частину теоретичного матеріалу, виявляе 
знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких е 
суттеві.

60 -  63
Студент володіе навчальним матеріалом на рівні, вищому за вихідний, 
значну частину його відтворюе на репродуктивному рівні, з допомогою 
викладача може виправляти значну кількість суттевих помилок.

35 -  59 Студент володіе матеріалом на рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну частину навчального матеріалу.

1 -  34 Студент володіе матеріалом на рівні елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, елементів, об’ектів.

Критеріі поточного контролю знань і умінь студентів
За одне заняття студент мае змогу отримати від 1 до 11:
• виконання кожноі практично! роботи оцінюеться від 1 до 7 балів.
• виконання кожного самостійного завдання оцінюеться від 1 до 4,5 балів.

Розподіл балів

Поточний контроль

Разом Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
Т Т Т Т Т Т Т Т Т
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2

Поточний контроль 60 100
6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 7 6,5 6,5

Контроль самостійно! роботи
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4,5 40

• Т 1.1, Т 1.2 ... Т 3.3 -  теми розділів
Шкала оцінювання: національна та ECTS



Сума балів 
за всі види 
навчально'і 
діяльності

Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту 
(роботи), практики

90 -  100 А відмінно
82 -  89 В добре74 -  81 С
64 -  73 D задовільно60 -  63 Е

35 -  59 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання

1 -  34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

4. Засоби діагностики результатів навчання
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання е: залік, усне 

або письмове опитування, презентаціі результатів виконаних завдань та досліджень, захист 
практичних робіт, реферати, інші види індивідуальних та групових завдань тощо.

5. Програма навчально'і дисципліни 
5.1. Інформаційний зміст навчально'і дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО НЕЙРОПСИХОЛОГІІ.
Тема 1.1. Предмет і завдання нейропсихологіи

1. Нейропсихологія як наука, що вивчае мозкові механізми вищих психічних функцій 
на матеріалі локальних уражень мозку.

2. Історія становлення нейропсихологіі.
3. Основні напрями та методи сучасноі нейропсихологіі.
4. Феноменологія нейропсихологічних проявів.

Тема 1.2. Морфофункціональна організація великих півкуль як субстрату вищих
психічних функцій (ВПФ)

1 . Структура і функціонування центральноі нервовоі системи людини (ЦНС).
2. Особливості морфофункціональноі організаціі великих півкуль у дитячому віці.
3. Проблема міжпівкульноі асиметріі мозку та міжпівкульноі взаемодіі.
4. Методи дослідження міжпівкульноі асиметріі та міжпівкульноі взаемодіі.

Тема 1.3. Проблема співвідношення мозку і психіки.
1 . Дослідження проблеми взаемозв'язку мозку і психічних функцій: локаліцизм, 

антилокалізаціонізм, еклектична концепція і теорія системноі локалізаціі вищих психічних 
функцій.

2. Теорія динамічноі локалізаціі ВПФ у корі великих півкуль по О.Р. Лурія. 
Концепція про три основні структурно-функціональні блоки мозку.

3. Теорія функціональних систем по П.К. Анохіну -  іі значення для пояснення 
нейрофізіологічних механізмів ВПФ.

4. Синдромний аналіз порушень ВПФ.
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ 

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЪ 
Тема 2.1. Порушення ВПФ за локальних уражень аналізаторних систем.

1 . Сенсорні зорові порушення та нейропсихологічна діагностика порушень зорового 
гнозису в дітей.

2. Сенсорні порушення роботи слуховоі системи та нейропсихологічна діагностика 
порушень слухового гнозису в дітей.

3. Сенсорні порушення роботи шкірно-кінестетичного аналізатора та 
нейропсихологічна діагностика шкірно-кінестетичних гностичних розладів у дітей.



4. Особливості нейропсихологічноі діагностики агнозій у дитячому віці.
Тема 2.2. Порушення довільнихрухів та дій. Проблема апраксій.

1. Довільні рухи та діі. Аферентні та еферентні механізми довільного рухового акта.
2. Порушення рухів за ураження різних рівнів руховоі системи.
3. Апраксіі та іх види за О.Р. Лурія.
4. Особливості нейропсихологічноі діагностики апраксій у дитячому віці.

Тема 2.3. Порушення мовлення за локальнихуражень головного мозку. Афазія.
1. Психологічна структура мовлення.
2. Афазія як системне порушення.
3. Порушення різних видів мовленневоі діяльності за різних форм афазіі.
4. Методи дослідження афазій у нейропсихологіі дитячого віку.

Тема 2.4. Порушення пам'яті, уваги, мислення та емоційног сфери за 
локальних уражень головного мозку

1 . Порушення пам'яті та нейропсихологічні методи дослідження порушень пам'яті у
дітей.

2. Порушення уваги та методи дослідження порушень уваги у дітей в 
нейропсихологіі.

3. Порушення наочно-образного та вербально-логічного мислення у клініці 
локальних уражень головного мозку.

4. Порушення емоційно-особистісноі сфери за уражень лобових часток мозку та 
інших мозкових структур у дітей.

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ 
Тема 3.1. Порушення психіки при нейропсихологічних захворюваннях.

1. Нейропсихологічне реагування на хворобу.
2. Типи нейропсихологічного реагування.
3. Місце психічного фактору в нейропсихологічній патологіі
4 . Психологічні особливості хворих дітей при нейропсихологічних порушеннях.

Тема 3.2. Психологічні особливості та порушення психіки у дітей із 
нейропсихологічними захворюваннями

1. Нейропсихологічні закономірності розвитку.
2. Особливості нейропсихологічних синдромів при локальних ураженнях головного мозку 

у дітей.
3. Передумови формування нейропсихологічних захворювань.
4. Основні прояви нейропсихологічних порушень у дітей.

5.2. Структура та обсяг навчально'і дисципліни

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
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РОЗДІЛ 1. ВСТУП ДО НЕЙ[РОПСИХС>ЛОГІІ
Тема 1.1. Предмет і завдання 
нейропсихологіі.

14 2 2 10 1 1

Тема 1.2. Морфофункціональна 
організація великих півкуль як 
субстрату вищих психічних функцій 
(ВПФ)

14 2 2 10 1

Тема 1.3. Проблема співвідношення 
мозку і психіки.

14 2 2 10 1



РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ
ПОРУШЕНЬ

Тема 2.1. Порушення ВПФ за 
локальних уражень аналізаторних 
систем.

14 2 2 12 1

Тема 2.2. Порушення довільних рухів 
та дій. Проблема апраксій.

14 4 4 12 1

Тема 2.3. Порушення мовлення за 
локальних уражень головного мозку. 
Афазія.

19 4 4 12 1

Тема 2.4. Порушення пам'яті, уваги, 
мислення та емоційноі сфери за 
локальних уражень головного мозку

4 4 12 1

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИХ ПС>РУШЕНЬ У ДІТЕЙ
Тема 3.1. Порушення психіки при 
нейропсихологічних захворюваннях.

14 2 2 10 1

Тема 3.2. Психологічні особливості та 
порушення психіки у дітей із 
нейропсихологічними 
захворюваннями

21 2 2 12 1
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