




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, 

спеціальність, 
освітній рівень

Характеристика 
навчальної 
дисципліни

денна форма
навчання

заочна
форма
навчан

ня

Кількість кредитів – 3
Галузь знань:

05 Соціальні та
поведінкові науки

Дисципліни вільного
вибору студента

Модулів – 1

Спеціальність :

053 Психологія

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання -

Семес
тр

Загальна кількість годин
– 90

7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин 
для денної форми
навчання:
аудиторних – 4 
самостійної роботи
студента – 6

Освітній рівень: 
перший 
(бакалаврський)

14 год. 4  год.
Практичні, семінарські
18 год. 6 год.

Лабораторні

- -
Самостійна робота

58 год. 80год.
Мова навчання:
Українська

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної  та індивідуальної роботи 
становить:

для денної форми навчання – 33% / 67% 

для заочної форми навчання – 11% / 89%

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
- формування  у  студентів  загальні  поняття  щодо  закономірностей  аномального  розвитку  в

порівнянні з нормальним онтогенезом,
-  ознайомлення  з  особливостями  структури  дефекту  у  дітей  різних  груп  з  особливими

потребами;
- розширення системи знань з основ спеціальної психології для забезпечення їх підготовки до

наукової та практичної діяльності психолога, передусім у галузі освіти. 

Завдання вивчення дисципліни:
- вивчення класифікації порушень психофізичного розвитку;
- оволодіння  поняттями  про  норму  та  аномалію  психічного  розвитку,  параметри  та  типи

дизонтогенезу
- ознайомлення  із загальними та  специфічними закономірностями розвитку  особи  з

психофізичними порушеннями
- ознайомлення  із  закладами освіти  для  осіб  з  порушеннями  психофізичного  розвитку  та

особливості навчання та виховання в них.

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ



Місце  навчальної  дисципліни  «Психологія  аномального  розвитку»  визначається
фундаментальною  роллю  для  майбутніх  психологів  знань,  вмінь  та  навичок  з  вивчення
закономірностей  психічного  розвитку  аномальної  особи  як  необхідної  умови  корекційно
спрямованої навчальної та виховної роботи. Дисципліна поєднує теоретичні та прикладні аспекти
таких галузей знань як «Загальна психологія», «Психофізіологія», «Психодіагностика», «Клінічна
психологія», «Патопсихологія» та ін.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Програмні компетентності 
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 
навчання, що передбачають застосування основних психологічних 
теорій та методів і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити
концептуально, системно, саногеннно.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 
в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-
регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність 
неухильно дотримуватись.
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя.  
ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і
впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та різноманітності
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних явищ. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 



джерел. 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій.
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження.
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 
роботу  відповідно до запиту населення.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи її розв’язання.
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 
контексті професійних завдань.
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 
досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного 
дослідження, формулювати аргументовані висновки.
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.
ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 
заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 
відповідно до вимог замовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 
які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 
та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 
потреби визначати зміст запиту до супервізії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності  студента  при
оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:

• своєчасне  і  у  повному  обсязі  виконання  всіх  навчальних  завдань,  що  передбачені
робочою програмою навчальної дисципліни;

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку;
• вміння  застосовувати  методи  психологічної  діагностики,  психокорекції  та

психопрофілактики на практиці;
• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач.

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ



Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт проводиться
за  поточним та  підсумковим контролями.  Поточний  контроль  знань  студентів  з  навчальної
дисципліни проводиться в усній та письмовій формі (тестування, самостійна робота). 

Контроль  самостійної  роботи  проводиться  шляхом  перевірки  виконаних  завдань.  Усі
контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 балів відводиться
на оцінку усних відповідей студентів, тестування, презентації, виконання самостійної роботи і 50
балів – на оцінювання відповідей студентів на заліку.

На  семінарських  заняттях  студенти  за  усну  відповідь та  письмову  відповідь (тестування)

максимально  можуть  отримати   5  балів.  При  цьому,  студенти  здійснюють  огляд  літератури  за

ключовими поняттями теми,  анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді  на

питання семінару у вигляді асоціативних малюнків-схем, пишуть есе, розглядають клінічні випадки,

дискутують  з  приводу  напрямків  психологічної  допомоги  особам,  розробляють  заходи

психологічної  просвіти  з  питань  збереження  психічного  здоров'я  і  стану  психологічного

благополуччя.

Усне опитування студентів  може здійснюватись  індивідуально або фронтально.  Загальний

бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього балу за всі усні і

письмові відповіді.

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100
10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 залік
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 

Базова самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і контрольних

заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на заняттях, при виконанні

ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова самостійна робота студентів

включає:  опрацювання лекційного матеріалу і  рекомендованої  літератури;  пошук (підбір),  огляд

літератури  і  електронних  джерел  інформації;  вивчення  матеріалу,  винесеного  на  самостійне

опрацьовування; підготовка до лабораторних робіт, практичних (семінарських) занять;  підготовка

до  написання  контрольних  робіт,  інших  форм  поточного  контролю;   систематизація  вивченого

матеріалу перед семестровим екзаменом.

Додаткова  самостійна  робота спрямована  на  поглиблення  і  закріплення  знань  студента,

розвиток  аналітичних  навичок  з  проблематики  навчальної  дисципліни.  Вона  включає  такі  види

робіт:   аналіз  наукових  публікацій  з  визначеної  викладачем  теми;  оформлення  малюнку-схеми;

проведення клініко-психологічного дослідження у позааудиторний час; написання есе за заданою

проблематикою; розробка конспекту заходу просвітницького спрямування;  бібліографічний огляд



літератури за заданою проблематикою; розробка мультимедійної презентації; виконання практичних

задач,  ситуативних  завдань;   опрацювання  художніх  фільмів;  підготовка  порівняльної  таблиці;

підготовка термінологічного словника та ін. 

Самостійна  робота  студентів максимально  оцінюється  залежно  від  виду  роботи.

Конспектування матеріалів з актуальних питань неврозології студенти отримують 1 бал; за есе – 2

бали;  оформлення  матеріалів  психологічного  дослідження  –  5  балів;  за  виступ  на  тему:

«Класифікація невротичних розладів» у формі мультимедійної презентації – 3 бали; за оформлення

матеріалів діагностики порушення емоційної сфери – 3 бали; за проведення просвітницького заходу

для пацієнтів  (їх  родичів,  медперсоналу – на вибір) з  питань  збереження психічного здоров'я  та

психологічного благополуччя – 5 балів. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують тестовий

контроль знань з тем, які виносяться на самостійне опрацювання. Для цього передбачені завдання з

вибором  однієї  правильної  відповіді  з  чотирьох  запропонованих,  завдання  на  встановлення

правильної  відповідності,  завдання на  встановлення  правильної  послідовності.  Сукупна кількість

балів за тест – 5 балів.

Завдання з вибором однієї  правильної відповідіпередбачають перевірку цілої низки знань,

умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння виділяти головне,

уміння  визначати  передумови,  причини,  приводи  та  сутність  психічних  процесів  в  умовах

надзвичайної ситуації).  Завдання вважається виконаним, якщо студент вказав правильний варіант

відповіді, і оцінюється у 0,5 бала.

Завдання  на  установлення  правильної  відповідності  (логічні  пари).  До  кожного  завдання

подано  інформацію,  що  позначено  цифрами  (лівий  стовпчик)  та  буквами  (правий  стовпчик).

Виконуючи  завдання,  необхідно  установити  відповідності  між  двома  групами  інформації,

позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно визначена логічна пара

оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за завдання – 2

Завдання  на  установлення  правильної  відповідності.До  кожного  завдання  подано  перелік

процесів,  симптомів  тощо,  позначених  буквами.  Їх  необхідно  розташувати  у  правильній

послідовності. Завдання вважається виконаним, якщо студент визначив правильну послідовність, і

оцінюється в 1 бал.

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 5 балів.

Питання до контрольної роботи:
1. Характеристика поняття “дитина з особливими потребами”.
2. Основні групи дітей з особливими потребами.
3. Причини виникнення аномалій розвитку.
4. Поняття про структуру дефекту, закономірності її формування.
5. Поняття  про  компенсацію,  закономірності  її  протікання.  Можливі  порушення

компенсаторних процесів.
6. Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями слуху.
7. Загальна характеристика дітей з вадами опорно-рухового апарату.
8. Особливості психічного розвитку дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
9. Психолого-педагогічна характеристика дітей з ЗПР.



10. Методи інтегральної оцінки особистості дитини в контексті соціальної ситуації її розвитку.
11. Порушення довільних рухів та дій.
12. Клініко-психологічні критерії патологічних порушень поведінки підлітків.
13. Співвідношення  адаптації  та  компенсації  в  процесі  відновлення  рівноваги  між особою та

середовищем.
14. Система закладів освіти для осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка 
ECTS

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре (вище середнього рівня з

кількома помилками)

70 – 79 С
добре (загалом правильне

виконання з певною кількістю суттєвих
помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною

кількістю недоліків)

50 – 59 Е
достатньо (виконання задовольняє

мінімальним критеріям)

26 – 49 FX
незадовільно (з можливістю повторного

складання)

0-25 F
неприйнятно (з обов'язковим 

повторним курсом)



ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Вступ до психології аномального розвитку.

Тема  1.  Предмет  та  завдання  психології  аномального  розвитку. Методи  спеціальної

психології,  специфіка  їх  використання  щодо  вивчення  дітей  з  психофізичними  порушеннями.

Принципи  дослідження  у  спеціальній  психології:  порівняльний,  комплексності,  системності,

динамічного  вивчення  особи  у  сполученні  з  якісним  аналізом  результатів  психодіагностики.

Взаємозв’язок  дефектології,  спеціальної  психології  та  психології  аномального  розвитку.

Характеристика  понять:  норма,  патологія,  дефект,  інвалідність.  Структура  порушення  розвитку.

Механізми формування системних порушень в розвитку психіки. Загальні та специфічні особливості

відхилень розвитку. Депривація, як причина та наслідок порушення розвитку. 

Тема  2. Загальна  характеристика  особистісних  особливостей  дітей  та  підлітків  з

порушеннями  розвитку. Поняття  “особа  з  порушеннями  психофізичного  розвитку”.  Причини

порушень  розвитку.  Класифікація  порушень  психофізичного  розвитку.  Традиційна  класифікація.

Класифікація  порушень  психофізичного  розвитку  (види  дизонтогенезу)  за  В.В.Лебединським.

Основні групи дизонтогенезу.

Змістовий модуль 2. Дизонтогенез психічного розвитку

Тема 3. Дизонтогенез інтелектуального розвитку. Загальна характеристика дизонтогеній за

типом  ретардації.  Олігофренія  та її  класифікація  за  етіологією.  Чинники  виникнення  розумової

відсталості. Ступені  розумової  відсталості:  дебільність,  імбецильність,  ідіотія.  Класифікація

психічного  недорозвитку  (за  Д.М.Ісаєвим):  астенічна,  атонічна,  дисфорічна, стенічна.  Загальна

характеристика психічного розвитку розумово відсталих дітей.

Тема 4. Затримка психічного  розвитку  (ЗПР).  Затримка  психічного  розвитку.  Чинники

виникнення.  Класифікація  дітей  з затримкою  психічного  розвитку  (за  К.С.Лубовським):

конституціонального походження  (гармонійний  психічний  та  психофізичний  інфантилізм);

соматичного  походження;  психогенного  походження;  церебрально-органічного ґенезу.  Загальна

характеристика психічного розвитку дітей з ЗПР.

Тема  5.  Психічний  розвиток  при  сенсорних  порушеннях.  Сутність  сурдопсихології,

предмет  та  задачі.  Чинники порушень  слуху.  Класифікація  порушень слуху:  глухі,  пізнооглухлі,

туговухі.  Загальна  характеристика  психічного  розвитку  дітей  з  порушеннями  слуху.

Тифлопсихологія  –  предмет  та  задачі.  Чинники  порушення  зору.  Класифікація  порушень  зору:

незрячі, слабозорі. Загальна характеристика особливостей психічного розвитку дітей з порушеннями

зору. Зорові та слухові агнозії.

Тема 6.  Психічний розвиток при порушеннях мовлення.  Логопсихологія – предмет та

задачі.  Чинники  первинних  мовних  порушень. Класифікація  мовних  порушень:  периферійного

характеру (дислалія,  ринолалія, ринофонія,  дисфонія);  центрального характеру (дизартрія,  алалія,



афазія, дизграфія,  аграфія,  дислексія).  Загальна  характеристика  психічного  розвитку  дітей з

порушеннями мовлення. 

Тема 7. Порушення опорно-рухової сфери.  Порушення довільних рухів та дій. Проблема

апраксій Дитячий церебральний параліч (ДЦП). Чинники виникнення ДЦП. Форми ДЦП: спастична

деплегія,  геміпаретична,  гіперкінетична,  подвійна  геміплегія,  атонічно-астатична.  Загальна

характеристика психічного розвитку дітей з ДЦП. 

Тема  8. Особливості  психофізичного  розвитку  при  аутизмі.  Загальна  характеристика

поняття аутизму. Класифікація розладів аутичного спектру: синдром Канера, синдром Аспергера.

Базові  діагностичні  критерії аутизму:  якісні  порушення  в  сфері  соціальної  взаємодії;  якісні

порушення  в  сфері комунікації  (вербальної  та  невербальної)  і  в  сфері  уяви;  досить  обмежений

репертуар  видів  активності  та  інтересів.  Основні  положення  про  аутизм.  Характеристика

особистості дитини з аутизмом.

Тема  9.  Дисгармонійний  психічний  розвиток. Клініко-патогенетична  концепція

патологічно-привичних  дій.  Клініко-психопатологічні  особливості  депресивних  станів  у  дітей  та

підлітків.   Психопатія  як  форма  дисгармонійної  особистості.  Клініко-психологічні  критерії

патологічних порушень поведінки підлітків.

Модуль 3. Специфіка роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. 

Тема  10.  Діагностика,  корекція  та  розвиток  дітей  з  особливостями  психофізичного

розвитку.  Загальний огляд проблеми диференційної діагностики. Методичні засади діагностично-

корекційно-розвивальної  роботи.  Методи  та  методики  діагностики дітей  різних  категорій  з

особливостями психофізичного розвитку. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями

психофізичного  розвитку.  Суб’єкти впливу  корекційно-розвивальної  роботи  (дитина,  батьки,

педагоги).  Професійно важливі  якості  психолога  для  роботи  з  дітьми  з  особливостями

психофізичного розвитку.

Тема 11.  Система закладів  освіти  для осіб  з  порушеннями психофізичного  розвитку.

Заклади освіти для осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Поділ закладів освіти за віковим

принципом.  Підпорядкування  спеціальних  закладів  освіти.  Освітні  заклади  для  дітей  з  різними

дизонтогеніями. 

Особливості  педагогічного  процесу  у  спеціальному  освітньому  закладі.  Спеціальна

організація педагогічного процесу – основний принцип корекційної педагогіки. Мета спеціальних

закладів освіти. Особливості складових педагогічного процесу у спеціальному освітньому закладі

для осіб з різними дизонтогеніями. Основні принципи навчання у спеціальному освітньому закладі.

Виховання  у  спеціальному  освітньому  закладі.  Корекційна  робота  у  спеціальному  освітньому

закладі. Психолог у закладах спеціальної освіти.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усьог
о 

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п Ла

б
інд С.р.

2 90 14 18 58 90 4 6 80
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ до психології аномального розвитку
Тема 1. Предмет та 
завдання спеціальної 
психології. Загальна 
характеристика 
особистісних 
особливостей дітей з 
порушеннями 
розвитку.

2 - 8 - 18

Тема 2. Загальна 
характеристика дітей з 
порушеннями 
розвитку.

2 8

Разом за змістовим 
модулем 1

2 2 16 - 18

Змістовий модуль 2. Дизонтогенез психічного розвитку

Тема 3. Дизонтогенез 
інтелектуального 
розвитку.

2 2 4 2 6

Тема 4. Затримка 
психічного розвитку 
(ЗПР)

2 2 4 1 - 6

Тема 5. Психічний 
розвиток при 
сенсорних 
порушеннях.

2 2 4 2 6

Тема  6. Порушення
опорно-рухової  сфери.
Психічний  розвиток
при  порушеннях
мовлення

2 2 6 1 2 12

Тема 7. Особливості 
психофізичного 
розвитку при аутизмі.

2 2 4 1 6

Тема 9. 
Дисгармонійний 
психічний розвиток.

2 4 6

Разом за змістовим 
модулем 2

10 12 30 3 6 42

Змістовий модуль 3. Специфіка роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Тема 10. Діагностика, 
корекція та розвиток 

2 8 - 10



дітей з особливостями 
психофізичного 
розвитку
Тема 11. Система 
закладів освіти для 
осіб з порушеннями 
психофізичного 
розвитку.

2 2 8 1 10

Разом за змістовим 
модулем 3

2 4 16 90 1 6 20

90 14 18 58 90 4 6 80

5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість годин

Денна
форма

заочна
форма

1 Вступ  до  психології  аномального  розвитку. Поняття  про
норму та аномалію психічного розвитку. 

2

2 Дизонтогенез інтелектуального розвитку. 2 1

3. Загальна характеристика основних груп дітей з особливими 
потребами. Затримка психічного розвитку (ЗПР)

2 1

4 Психічний розвиток при сенсорних порушеннях. 2 2
5 Психічний розвиток при порушеннях мовлення.  Порушення

опорно-рухової сфери.
2 2

6 Особливості психофізичного розвитку при аутизмі. 2
7 Дисгармонійний психічний розвиток. 2
8 Методи дослідження відхилень в особистісному розвитку 

дітей
2

8 Система закладів освіти для осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку.

2

Разом 18 6



Самостійна робота

Семест
р

/ тема
Зміст самостійної роботи

Обс
яг
(год.)
денн
а
форм
а/
заочн
а
форм
а

Форма 
контролю

Тиждень, на
якому

здійснюється
контроль

Кількіс
ть 
балів

І
/
1

Тема 1. Вступ до 
психології аномального 
розвитку. Поняття про 
норму та аномалію 
психічного розвитку. 
Дизонтогенез 
інтелектуального розвитку.
- підготувати термінологічний
словник основних понять  
психології аномального 
розвитку;
- створити схему 
взаємозвязку психології 
аномального розвитку з 
іншими дисциплінами.
Дефектологічний словник: 
Навчальний посібник / За ред.
Бондаря В.І., Синьова В.М. – 
К.: «МП Леся», 2011. 

2/6 конспек
т

4 1

І
/
2

Тема 2. Дизонтогенез 
інтелектуального розвитку. 
Загальна характеристика 
основних груп дітей з 
особливими потребами. 
Затримка психічного розвитку 
(ЗПР).

- - здійснити 
порівняльний аналіз 
порушень розвитку при 
розумовій

відсталості та затримці 
психічного розвитку.
- Заповнити порівняльну таблицю 
та вказати використані джерела 
(ресурси).

4/6 Конспе
кт,

таблиця

4 1

І
/
3

Тема 3. Психічний розвиток 
при сенсорних порушеннях.
- здійснити порівняльний аналіз 
психічного розвитку при 
сенсорних
порушеннях. Оберіть по одній з 
форм проявів порушення слуху та 
зору.
-заповнити порівняльну таблицю 
та вказати використані джерела 

4/6
Таблиц

я

есе

4 1



(ресурси)
-переглянути фільм та написати 
есе де проаналізувати сімейну 
ситуацію розвитку та аналіз 
взаємодії педагога з дитиною
. https://kinokrad.co/282851-
sotvorivshaya-chudo.html

І
/
4

Тема  4.  Психічний
розвиток  при
порушеннях  мовлення.
Порушення  опорно-
рухової сфери.
- здійснити порівняльний аналіз 
психічного розвитку при 
порушеннях
мовлення та опорно-рухового 
апарату. Обрати по одній з форм 
проявів порушення мовлення та 
ДЦП. 

- -заповнити 
порівняльну таблицю та 
вказати використані 
джерела 

4/6

Конспект
,

таблиця
4

2

І
/
5

Тема  5.  Особливості
психофізичного  розвитку  при
аутизмі. 
-систематизувати  специфічні
особливості  розвитку  дитини  з
аутизмом  відносно  когнітивної,
емоційної  та  поведінкової  сфери
особистості.
- заповнити порівняльну таблицю
та вказати використані джерела
(ресурси).
-переглянути  фільм  «Сніговий
пиріг»
Проаналізувати фільм у формі есе
стосовно   психофізіологічних
особливостей  жінки  з  аутизмом,
взаємодії  жінки  з  аутизмом  з
соціумом,  соціальну  адаптацію
жінки з аутизмом.

http://lordfilm5.tv/48319-snezhnyj-
pirog-2006.html
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Тема  6.  Дисгармонійний
психічний розвиток

-підготувати  виступ  про  один  із
видів  особистісних  розладів  у
формі  мультимедійної
презентації. 
Для  цього  студенти  діляться  на
групи  по-троє  (по-  четверо)  і
готують  виступ  тривалістю  до  7
хвилин.  Кількість  слайдів  –  не
більше  десяти.  Виступ  повинен
містити  характеристику  розладу,
його  ознаки  за  МКХ-10,
психотехніки  корекції  розладу,
одну  з  яких  студенти
демонструють іншим.

мультиме- 
дійна 
презентація

7
1

https://kinokrad.co/282851-sotvorivshaya-chudo.html
https://kinokrad.co/282851-sotvorivshaya-chudo.html
http://lordfilm5.tv/48319-snezhnyj-pirog-2006.html
http://lordfilm5.tv/48319-snezhnyj-pirog-2006.html
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 Тема 7. Методи дослідження
відхилень  в  особистісному
розвитку дітей.
-  провести  спостереження  за
поведінкою  дитини  з
порушеннями  в  розвитку  під  час
обстеження  в  Центрі  соціально-
психологічної реабілітації.
- ознайомитися з методикою 
діагностики відхилень у 
розумовому розвитку молодших 
школярів та старших 
дошкільників (Н.М.Стадненко та 
інші)
Методика діагностики відхилень у
розумовому розвитку молодших 
школярів та
старших дошкільників / 
Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., 
Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. 
Кам’янець-Подільський: Абетка, 
1998.
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І/8

Тема 8. Система закладів освіти
для  осіб  з  порушеннями
психофізичного розвитку
- опрацювати вимоги до навчання
та  виховання  дітей  з
особливостями  психофізичного
розвитку та вимоги до особистості
психолога, який працює з дітьми з
особливостями  психофізичного
розвитку.
Бочелюк  В.Й.,  Турубарова  А.В.
Психологія людини з обмеженими
можливостями.

4/5
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І/9

Тема  9.  Шляхи  вивчення
особливостей  батьківського
ставлення до дітей з особливими
потребами
Законспектувати  питання
семінару.
-Хохліна  О.П.  До  проблеми
формування діяльності школярів в
умовах  спеціального  освітнього
закладу //  Збірник наукових праць
Кам’янець-Подільського
національного  університету  імені
Івана Огієнка Вип. XХШ в трьох
частинах,  частина  1.  Серія:
соціально-педагогічна. Кам’янець-
Подільський:  Медобори-2006,
2013. С.379-389.
-Хохліна  О.П.  Корекційно-
розвивальна робота в спеціальних
закладах  освіти  для  дітей  з
порушеннями  психофізичного
розвитку:  теоретичний  аспект
проблеми//Актуальні  проблеми
навчання  та  виховання  людей  з

4/5
Конспект, 
пам’ятка 
батькам та 
педагогам
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особливими  потребами:
Зб.наук.пр. №1(3). К., 2004. С.291-
295.
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