




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

Спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 22 «Охорона 

здоров’я», 

227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» 

 

 

Освітній рівень: 

магістр 

 

Нормативна 

Кількість модулів – 2 Семестр – ІІ 

Лекційних годин – 12 

год.  

Загальна кількість годин 

– 90 год. 

Практичні заняття – 12 

год. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 5,5  год. 

Самостійна робота – 66 

год. 

Вид підсумкового 

контролю – залік 

диференційований 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи нейропсихології та 

спіч-терапії» є  ознайомлення студентів з основними принципами будови і 

закономірностями інтегративної роботи мозку, які забезпечують протікання 

різних психічних функцій і аналіз порушень психічних функцій при 

локальних ураженнях головного мозку, акцентуючи увагу на спіч-терапії. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

нейропсихології та спіч-терапії» є:  

–     надати знання щодо особливостей нейропсихології та спіч-терапії 

як самостійної дисципліни; 

–     розглянути питання закономірностей та механізмів взаємозв’язків 

між системами головного мозку та порушеннями психічної діяльності; 

–     ознайомити студентів з нейропсихологічними методиками й 

методами діагностики, особливостями планування нейропсихологічного 

обстеження, обробки й інтерпретації його результатів; 

–     ознайомити студентів з методами, прийомами та засобами спіч-

терапії; 

–     ознайомити студентів з методами, прийомами та засобами 

нейропсихологічної корекції відхилень у розвитку. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати:  

–     поняття наукової діяльності;  

–     теоретичні основи нейропсихології; 

–     теоретичні основи спіч-терапії; 

–     основні принципи будови мозку; 

–     основні нейропсихологічні симптоми і синдроми при локальних 

ураженнях різних відділів мозку. 
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Вміти: 

– визначати основні нейропсихологічні симптоми при локальних 

ушкодженнях мозку; 

– визначати основні нейропсихологічні синдроми при локальних 

ушкодженнях мозку; 

–  орієнтуватися в сучасній літературі і питаннях пов’язаних з 

нейропсихології та спіч-терапії. 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни «Основи 

нейропсихології та спіч-терапії» студенти мають оволодіти такими 

компетенціями:  

–  здатність дотримуватись етичних та юридичних норм, які стосуються 

галузей охорони здоров’я, фізичної культури, освіти та соціального захисту; 

– здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати в 

команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу; 

– здатність застосовувати методи ефективного спілкування;  

– здатність навчатися,  здійснювати особистий професійний розвиток 

та впроваджувати знання у практичну діяльність;  

– здатність відповідати за результати професійної діяльності;  

– здатність збирати анамнез, виконувати реабілітаційне обстеження, 

тестування, огляд та документувати їх результати;  

– здатність аналізувати, вибирати і трактувати отриману інформацію; 

– здатність забезпечувати відповідність реабілітаційних заходів 

функціональним можливостям та потребам клієнта;  

– здатність шукати шляхи постійного покращення якості 

реабілітаційних послуг. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ НЕЙРОПСИХОЛОГІЇ ТА СПІЧ-ТЕРАПІЇ» 

 

Змістовий модуль І. Загальні питання нейропсихології 

 

Тема 1. Теоретичні основи нейропсихологічного супроводу 

процесів розвитку 

Понятійно-категоріальний апарат нейропсихології. Базові 

закономірності нейропсихології дитячого віку.  

Методологічні передумови теорії системної динамічної локалізації 

вищих психічних функцій. Основні поняття   теорії системної динамічної 

локалізації вищих психічних функцій: «функція», «локалізація», «симптом», 

«синдром», «фактор», «синдромний аналіз».  

Теорія функціональних систем та системогенезу. Внутрішньосистемна 

та міжсистемна гетерохронність.   

 

Тема 2. Загальна структурно-функціональна модель роботи 

мозку як субстрату психічної діяльності 

Перший (енергетичний) структурно-функціональний блок. Перший 

тип процесів активації. Другий тип процесів активації. Неспецифічні 

структури першого блоку. Другий структурно-функціональний блок 

(прийому, переробки й зберігання екстероцептивної інформації). 

Модально-специфічні (лемніскові) шляхи. Периферійні відділи 

аналізаторів. Центральні відділи аналізаторів. Кора задніх відділів більших 

півкуль: первинні, вторинні й третинні поля кори. Третій блок 

(програмування, регуляції й контролю за протіканням психічної 

діяльності). Основні завдання функціональних блоків мозку. Ураження 

апаратів першого, другого й третього блоків.  
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Тема 3. Вищі психічні функції та процеси їх розвитку 

Мозкова організація вищих психічних функцій. Сучасні уявлення 

про локалізацію вищих психічних функцій. Мозкова організація 

гностичних, праксичних та символічних функцій. Мозкова організація 

мовлення. Причини та види порушень вищих психічних функцій. 

Нейропсихологічна діагностика  порушень вищих психічних функцій. 

 

Змістовий модуль ІІ. Загальні питання патології мовлення 

 

Тема 4. Порушення мовленнєвого розвитку 

Поняття про мовленнєвий дизонтогенез. Типологія мовленнєвого 

дизонтогенезу. Види порушень у дітей: алалія, затримки психічного та 

мовленнєвого розвитку, загальне недорозвинення мовлення, дизартрія, 

афазія, заїкуватість, дисграфія, дислексія. Види порушень у дорослих: 

афазія. 

 

Тема 5. Основи спіч-терапії 

Поняття про спіч-терапію. Напрямки корекційної та відновлювальної 

роботи при алалії, затримці психічного та мовленнєвого розвитку, 

загальному недорозвиненні мовлення, дизартрії, афазії, заїкуватості, 

дисграфії, дислексії, афазії. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загальні питання нейропсихології 

1 Тема 1. Теоретичні основи 

нейропсихологічного супроводу процесів 

розвитку.  

16 2 2 12 

2 Тема 2. Загальна структурно-функціональна 

модель роботи мозку як субстрату психічної 

діяльності 

22 4 4 14 

3 Тема 3. Вищі психічні функції та процеси їх 

розвитку 
18 2 2 14 

Разом за змістовим модулем 1 56 8 8 40 

Змістовий модуль 2. Загальні питання патології мовлення 

4 Тема 4. Порушення мовленнєвого розвитку 17 2 2 13 

5 Тема 5. Основи спіч-терапії 17 2 2 13 

Разом за змістовим модулем 2 34 4 4 26 

Разом 90 12 12 66 

 

 

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль І. Загальні питання нейропсихології 

1. 1. Теоретичні основи нейропсихологічного супроводу 

процесів розвитку 

2 

2. 2. Загальна структурно-функціональна модель роботи 

мозку як субстрату психічної діяльності 

4 

3. 3. Вищі психічні функції та процеси їх розвитку 2 

Змістовий модуль ІІ. Загальні питання патології мовлення 

4. 4. Порушення мовленнєвого розвитку 2 

5. 5. Основи спіч-терапії 2 

РАЗОМ: 12 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

№ 

теми 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні питання нейропсихології 

1. 1. Основи нейропсихологічного супроводу процесів 

розвитку  

Завдання: 

1. Розкрити базові закономірності нейропсихології 

дитячого віку. 

2. Охарактеризувати методологічні передумови 

теорії системної динамічної локалізації вищих 

психічних функцій. 

3. Розкрити основні поняття теорії системної 

динамічної локалізації вищих психічних функцій. 

4. Обґрунтувати теорію функціональних систем та 

системогенезу. 

2 

2. 2. Загальна структурно-функціональна модель 

роботи мозку як субстрату психічної діяльності 

Завдання: 

1. Надати характеристику функціональним 

блокам мозку: будова, функції.  

2. Розкрити загальні положення теорії системної 

динамічної локалізації вищих психічних функцій. 

3. Описати  основні завдання функціональних 

блоків мозку. 

4. Надати порівняльну характеристику вищим 

психічним функціям та вищим кірковим функціям. 

4 

3. 3. Вищі психічні функції та процеси їх розвитку 

Завдання: 

1. Навести сучасні уявлення про локалізацію вищих 

психічних функцій.  

2. Охарактеризувати функціональну асиметрію як 

фундаментальну закономірність роботи мозку. 

3. Розкрити причини та види порушень вищих 

психічних функцій. 

4. Описати нейропсихологічну діагностику  порушень 

вищих психічних функцій. 

2 

Змістовий модуль 2. Загальні питання патології мовлення 

4. 4. Порушення мовленнєвого розвитку  

Завдання: 

1. Розкрити поняття «мовленнєвий дизонтогенез». 

2. Охарактеризувати типологію мовленнєвого 

дизонтогенезу. 

3. Описати види порушень у дітей: алалія, затримки 

2 
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психічного та мовленнєвого розвитку, загальне 

недорозвинення мовлення, дизартрія, афазія, 

заїкуватість, дисграфія, дислексія. 

4. Охарактеризувати види порушень у дорослих: 

афазія. 

5. 5. Основи спіч-терапії  

Завдання: 

Розкрити напрямки корекційної та відновлювальної 

роботи при:  

– алалії;  

– затримці психічного та мовленнєвого розвитку; 

– загальному недорозвиненні мовлення;  

– дизартрії; 

– афазії; 

– заїкуватості; 

– дисграфії;  

– дислексії;  

– афазії. 

2 

РАЗОМ: 12 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

№ 

з/п 

№ 

тем

и 

Назва теми Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні питання нейропсихології 

1. 1. 

Теоретичні основи нейропсихологічного супроводу 

процесів розвитку 

Завдання:  

1. Виписати зі словника тлумачення основних понять 

нейропсихології: «психічна функція», «функціональна 

система», «нейропсихологічний симптом», «первинні 

нейропсихологічні симптоми», «вторинні 

нейропсихологічні симптоми»,  «нейропсихологічний 

фактор», «симптоми пошкодження», «симптоми 

функціональної незрілості», «факторний аналіз», 

«синдромний аналіз», «метасиндромний аналіз», 

«нейропсихологічна діагностика», «аферентний синтез», 

«системогенез», «морфогенез», «дизонтогенез», 

«мієлінізація», «функціогенез мозку», «рефлекторна 

діяльність», «мозкові механізми вищої психічної 

функції, «локалізація вищої психічної функції», 

«поліфункціональність мозкових структур», «норма 

функції», «міжпівкульна асиметрія мозку», 

12 
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«функціональна специфічність великих півкуль», 

«міжпівкульна взаємодія»,   «гнозис», «праксис». 

2. Намалювати топографію мозку. 

3. Заповнити таблицю, вписуючи основні функції, з 

якими пов’язані поля ділянок кори головного мозку. 

4. Намалювати вертикальну та горизонтальну 

організацію мозку як субстрату психіки. 

5. Підготувати реферат на вибір.  

Теми рефератів:  «Методи клінічного (неапаратного) та 

експериментального нейропсихологічного 

дослідження», «Апаратні методи в експериментальному 

нейропсихологічному дослідженні», «Нейропсихо-

логічні методи  дослідження  вищих психічних функцій 

у дітей». 

2. 2. 

Загальна структурно-функціональна модель роботи 

мозку як субстрату психічної діяльності  

Завдання:  

1. Поясніть терміни: локалізаціонізм та 

антилокалізаціонізм. 

2. Скласти порівняльну характеристику основних 

напрямків про локалізацію ВПФ: вузький 

локалізаціонізм (Ф. Галль, П. Брока, К. Верніке, 

К. Клейст), еквіпотенціалізм (П. Флуранс, А. Галлер, 

К. Лешлі), еклектичний напрямок (Г. Хэд, 

К. Гольдштейн, К. Монаков, К. Поппер), вузький 

локалізаціонізм. 

3. Заповнити таблицю «Теорія системної динамічної 

локалізації (мозкової організації) вищих психічних 

функцій (О. Р. Лурія)». 

Н
ам

ал
ю

в
ат

и
 

ст
р

у
к
ту

р
и

 м
о
зк

у
 

Н
аз

в
а 

ф
у

н
к
ц

іо
н

ал
ьн

о
го

 

б
л
о

к
у
 

Б
у

д
о
в
а 

ф
у

н
к
ц

іо
н

ал
ьн

о
го

 

б
л
о

к
у
 

Ф
у

н
к
ц

ії
 

ф
у

н
к
ц

іо
н

ал
ьн

о
го

 

б
л
о

к
у
 

    

 

 

14 

3. 3. 

Вищі психічні функції та процеси їх розвитку 

Завдання:  

1. Розкрити вклад лівої и правої півкулі про мозкову 

організацію ВПФ. 

2. Скласти опорні конспекти з питань:  

14 
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– «Концепція Л. С. Виготського про систему будову 

ВПФ, про розлади ВПФ при ураженні різних зону мозку, 

про динамічне формування ВПФ та забезпечуючих їх 

діяльність мозкових механізмів в онтогенезі»;  

– «Висновки І. М. Філімонова про функціональну 

багатозначність мозкових структур, про поетапну 

будову та реалізацію психічних функцій»;  

– «Теорія П. К. Анохіна про функціональні системи»;  

– «Праці М. О. Бернштейна про рівні організації рухів та 

топологічний простір об’єднаних у мозку структур». 

3. Дібрати методи, методики та інструментарій 

дослідження  різних видів агнозій та апраксій. 

4. Підготувати стимульний матеріал для 

нейропсихологічного обстеження. 

5. Назвати  та описати нейропсихологічні синдроми 

дисфункції тім’яних, лобних, скроневих та потиличних  

часток. 

Змістовий модуль ІІ. Загальні питання патології мовлення 

4. 4. 

Порушення мовленнєвого розвитку 

Завдання:  

1. Намалювати експрес-схему нейропсихологічної 

діагностики дизартрії.  

2. Намалювати функціональну структуру 

нейропсихологічних механізмів письма, читання, лічби. 

3. Намалювати розташування вогнища ураження 

головного мозку при різних формах алалії, афазії.  

4. Назвати труднощі письма та здійснити їх аналіз за 

принципом системності будови ВПФ. 

5. Розкрити труднощі читання та проаналізувати за 

принципом системності будови ВПФ. 

13 

5. 5. 

Основи спіч-терапії  

Завдання:  

1. Скласти план подолання порушень різних видів 

гнозисів та праксисів у дітей із органічним ураженням 

головного мозку.  

2. Розкрити зміст відновлювального навчання з 

використанням засобів невербальної комунікації. 

13 

РАЗОМ: 66 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог 

об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, 

всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Основи 

нейропсихології та спіч-терапії» оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 

100. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студента застосовуються 

такі методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

доповідь, фронтальне опитування. 

 методи письмового контролю: самостійна робота, модульне 

письмове тестування, звіт, реферат, есе, тези, стаття, презентації. 

 методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз. 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

практичних заняттях, на консультаціях, диференційованому заліку, у 

позанавчальний час.  

Формами перевірки та контролю знань студентів є: 

1. Попередній контроль застосовується як передумова для успішного 

планування і керівництва навчальним процесом. Він дає змогу визначити 

наявний рівень знань студентів для планування  навчального матеріалу.  

2. Поточний контроль є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня засвоєння навчального 

матеріалу.  
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3. Проміжний контроль дозволяє перевірити ступінь засвоєння 

матеріалу після закінчення вивченого модулю. 

4. Підсумковий контроль застосовується після вивчення студентом 

усього обсягу вивченого матеріалу. До підсумкового контролю належить 

семестровий іспити. 

Об’єктом оцінювання знань студентів у процесі оцінювання є: 

 систематичність, активність та змiстовнiсть роботи студента над 

вивченням програмного матеріалу на практичних заняттях протягом 

семестру; 

 рівень виконання модульних завдань; 

 виконання завдань для самостійного опрацювання. 

Пропущена з поважної причини робота може бути зданою протягом 

двох тижнів без зняття штрафних балів. 

Пропущена з неповажних причин робота також повинна бути 

відпрацьована, але вже зі зняттям 50% штрафних балів.    

Кожний модуль включає бали за відвідування лекцій, практичних 

занять, поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання 

самостійної роботи, написання модульної контрольної роботи. 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі 

комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля. 

У таблиці представлено розподіл балів, що присвоюються студентам 

упродовж вивчення дисципліни «Основи нейропсихології та спіч-терапії». 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань. Перелік питань, що охоплюють зміст програми 

дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань доводяться до студентів 

на початку семестру.  
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Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 

таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

(орієнтовний варіант розподілу балів) 

 

Кількість балів ЗМ 1 ЗМ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції (5 б) 1 1 1 1 1 

Аудиторна робота (30 б) 6 6 6 6 6 

Самостійна робота (30 б) 6 6 6 6 6 

Поточний модульний контроль (35 б) 20 15 

 
 

Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 

всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 
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4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні теорії та 

практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; 

практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 

потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань 

виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, 

прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні 

навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних 

завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, 

які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 

допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 

 

У межах кредитних модулів студент має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми, а також низки практичних 

завдань. Ця робота передбачає опрацювання навчальної, наукової літератури. 

Питання для самостійного опрацювання подано у програмі модуля. 

5 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, охайне 

ведення конспекту; 

4 бали – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

3 бали – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 
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2 бали – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1 бал – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

За шкалою 

ECTS 

За шкалою 

академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
64 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 63 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 

(незадовільно) 
Не зараховано 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з 

обов’язковим повторним 

курсом) 
 

Модульні контрольні роботи проводяться у формі виконання 

письмових завдань та/чи тестових завдань. Перелік питань, що охоплюють 

зміст програми дисципліни, критерії оцінювання залікових завдань 

доводяться до студентів на початку семестру.  
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10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Дати визначення поняттю «нейропсихологія». Розкрити історичний 

аспект становлення нейропсихології як науки.  

2. Розкрити основні напрямки та методологічні підходи в 

нейропсихології.  

3. Розкрити зміст нейропсихології та визначити її місце в системі 

соціальних та біологічних наук.  

4. Розкрити загальні положення теорії системної динамічної локалізації 

вищих психічних функцій.   

5. Дати визначення основним поняттям в нейропсихології.    

6. Дати характеристику функціональним блокам мозку: будова, 

функції.   

7. Розкрити сутність поняття «гнозис», «мнезис», «праксис».   

8. Дати порівняльну характеристику вищим психічним функціям та 

вищим кірковим функціям.  

9. Описати поля кори та їх функції.   

10. Розкрити функціональну асиметрію як фундаментальну 

закономірність роботи мозку.   

11. Розкрити сутність нейропсихологічних методик.   

12.  Розкрити основні принципи будови аналізаторних систем.   

13.  Розкрити порушення зорових (слухових, тактильних, рухових, 

чутливих тощо) функцій при ураження різних рівнів зорової (слухової, 

тактильної тощо) системи.   

14.  Назвати види зорових агнозій.   

15. Назвати види слухових агнозій.   

16. Назвати види тактильних агнозій.  

17.  Розкрити еферентні механізми довільних рухів.   

18.  Описати сутність апраксій.   
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19.  Розкрити загальні положення довільної регуляції вищих психічних 

функцій.   

20.  Розкрити наслідки ураження довільної регуляції вищих психічних 

функцій при ураженні різних відділів лобної (потиличної, скроневої, 

тім’яної) часток.  

21.  Розкрити історію становлення нейропсихології мовлення.   

22. Розкрити порушення мовленнєвого розвитку при локальних 

ураженнях мозку.   

23.  Розкрити форми афазії.  

24.  Розкрити загальні та специфічні порушення мовлення в дитячому 

та дорослому віці.   

25.  Описати механізм побудови нейропсихологічного заключення.  

26. Описати принципи побудови корекційних програм в 

нейропсихології. 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

     Основна література: 

1. Аршава И. Ф. Основы нейропсихологии: учебник. Дніпро, 2013. 

148 с. 

2. Бондар В. І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній 

педагогіці: навч. посіб. Київ, 2005. 176 с. 

3. Бурлачук Л. Ф. Исследование ребенка в нейропсихологии. Киев, 

2009. 176 с. 

4. Володіна В. С. Альбом розвитку мовлення: Говоримо правильно. 

Київ, 2009. 96 с. 

5. Галецька І. І. Основи нейропсихології: навч. посіб. Львів, 2003. 317 с. 

6. Галущенко В. Впровадження засобів нейробіки у корекційній роботі 

з дітьми з порушеннями мовлення / В. Галущенко // Наук. вісн. Миколаїв. 

нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. 2016. − № 3. − 

С. 110−113. 
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7. Глозман Ж. М. Нейропсихология детского возраста. Москва, 2009. 

272 c. 

8. Голуб Н.М. Дидактичний матеріал з корекції та розвитку писемного 

мовлення учнів молодшого шкільного віку: навчально-методичний посібник. 

Київ, 2014. 384 с. 

9. Логопедія : підручник / за ред. M. K. Шеремет . 3-тє вид. Київ, 2015. 

776 с. 

10. Логопсихологія : навч. посіб. / Конопляста С. Ю., Сак Т. В.; за ред. 

Шеремет M. K. Київ, 2013. 293 с. 

11. Хомская Е. Д. Нейропсихология. Питер, 2013. 508 c. 

12. Чабан О. С. Нейропсихологія. Тернопіль, 2008. 92 с.  

 

Додаткова література: 

1. Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: 

навчальний посібник.  Кам’янець-Подільський, 2009. 308 с. 

2. Дефектологічний словник: навчальний посібник / за редакцією 

В. І. Бондаря, В. М. Синьова. Київ, 2011. 528 с. 

3. Кисличенко В. Проблеми логопедичної допомоги сім’ям, які 

виховують дитину з порушенням мовлення / В. Кисличенко // Наук. вісн. 

Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. 2016. − 

№ 3. − С. 127−131. 

4. Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад.  С. В. Діденко. 

Київ, 2012. 320 с.  

5. Коберник Г. М. Основи дефектології : навчальний посібник. Київ, 1994. 

143 c. 

6. Ковшиков В. А. Психолингвистика. Теория речевой деятельности.  

Москва, 2007. 224 с. 

7. Корсакова Н. К. Клиническая нейропсихология /  Н. К. Корсакова, 

Л. И.  Московичюте. Москва, 2003. 144 с.  
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8. Максименко С. Д. Психологічні механізми зародження, становлення та 

здійснення. Київ, 2010. 136 с. 

9. Мартиненко І. Типологія комунікативної діяльності дітей із 
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