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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Афективна сфера відіграє важливу роль у регуляції активності людини, 

зокрема, у дитячому віці, коли інші системи регуляції ще слабо розвинені. У 

психічному розвитку дитини є період найбільшого навантаження на афективну 

систему. Це період від народження до трьох років.  У наступні вікові періоди 

роль афективної регуляції залишається вкрай значущою, проте, саме в ранньому 

віці негаразди у афективній сфері є найбільш злоякісними для психічного та 

соматичного розвитку дитини. Це визначає актуальність впровадження 

навчальної дисципліни, у фокусі уваги якої є особливості афективної регуляції 

дитини у ранньому віці при нормальному та порушеному розвитку. 

Мета навчальної дисципліни – висвітлення особливостей емоційного 

розвитку дітей як складного комплексного закономірного процесу ускладнення 

та збагачення емоційної сфери в контексті соціалізації, специфіки порушень на 

різних рівнях афективної регуляції, основних факторів, що впливають на 

гармонійний та дизгармонійний розвиток емоційної сфери в онтогенезі у 

ранньому дитячому віці, а також можливостей комплексної психологічної 

діагностики та психологічної допомоги дітям з розладами емоційної регуляції. 

 

Завданнями курсу передбачено  

- ознайомлення студентів із закономірностями та особливостями розвитку 

емоційної сфери у дитячому віці;  

- надання студентам теоретичних знань щодо етіології, механізмів, та 

динаміки протікання порушень емоційної регуляції у ранньому дитячому 

віці; 

- формування у студентів вміння вирішувати професійні завдання в галузі 

діагностико-консультативної, колекційної діяльності в рамках психолого-

педагогічного супроводу дітей з розладами афективної регуляції; 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен мати 

знання: 

- особливостей емоційного розвитку дітей як складного комплексного 

закономірного процесу ускладнення та збагачення емоційної сфери в 

контексті соціалізації; 

- рівнів базальної системи емоційної регуляції (рівень оцінки інтенсивності 

впливів довкілля, рівень афективних стереотипів, рівень експансії, рівень 

афективної комунікації, рівень символізації); 

- основних симптомів та чинників патологічного розвитку  афективно – 

поведінкової сфери на кожному рівні; 

- особливостей розвитку симптомів порушення афективної сфери у ранньому 

дитячому віці за різних типів дизонтогенезу; 

вміння: 
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- аналізувати динаміку (розвиток та трансформацію) патологічних симптомів 

порушень афективної регуляції дітей раннього дитячого віку; 

- виокремлювати чинники та умови, за яких  розгорталася яскрава патологічна 

симптоматика або спостерігалася позитивна динаміка емоційного стану; 

- вміння застосовувати загальну схему діагностики емоційних порушень для 

вирішення задач прогнозу розвитку, компенсації порушень, розробки 

комплексних програм корекції афективної сфери; 

навички: 

- вирішення психолого-педагогічних задач диференційної діагностики, 

корекції та профілактики розладів афективної регуляції у ранньому 

дитячому віці. 
 

Програмні результати: 

ПРН 9. Вміння використовувати знання про анатомію та фізіологію ЦНС для 

здійснення аналізу функцій і ролі нервової системи у психічній діяльності; 

розуміння психофізіологічних аспектів індивідуально-типологічних 

відмінностей; здатність до вдосконалення професійних умінь та навичок, 

керуючись результатами сучасних наукових досліджень з анатомії нервової 

системи людини, фізіології ЦНС та ВНД, психофізіології. 

ПРН 12. Знання основних категорій психології, сутності свідомої та несвідомої 

сфери психіки людини, сучасний концепцій особистості; вміння діагностувати 

психічні процеси, мотиваційну сфери особистості, темперамент, характер, 

здібності і надавати практичні рекомендації щодо подолання несприятливих 

станів психіки; оволодіння комунікативними уміннями і навичками, потрібними 

для організації просвітницької роботи щодо основних понять, задач та 

можливостей психології як науки. 

ПРН 14. Знання психологічних інструментів формування сприятливого 

психологічного клімату навчальної групи, вікових змін психіки людини, 

центральних психологічних новоутворень кожного вікового періоду;  

політичної системи суспільства. 

ПРН 19. Знання про сутність та практичні можливості психологічного 

консультування, психокорекції та психотерапії; вміння застосовувати знання про 

групову динаміку у роботі з навчальними групами, групами у соціально-

психологічному тренінгу та робочими колективами; здатність до вдосконалення 

практичних вмінь та навичок шляхом аналізу свого професійного досвіду, 

отримання зворотного зв’язку від клієнтів та колег. 
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Формування компетенцій: 

 Курс передбачає формування такої інтегральної компетентності, як здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері пси-

хології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та ме-

тодів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

 

Загальні компетентності 

ЗК 1. Знання сучасних філософських, психологічних, культурологічних та 

політологічних концепцій. 

ЗК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових ідей. 

ЗК 7. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя. 

  

Фахові компетентності 

ФК 1. Знання закономірностей та механізмів функціонування психічних 

феноменів на рівні індивідів і спільнот.  

ФК 4. Прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності із 

застосуванням існуючих та створенням нових процедур психодіагностики, 

психологічного консультування, психокорекції. 

ФК 7. Критичний аналіз та оцінка психологічних аспектів функціонування 

індивідів та спільнот на мікро- та макрорівнях соціальної реальності. 

ФК 13. Спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-

практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової 

психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності.   

 

Результатом впровадження курсу в навчальну програму підготовки 

психологів є забезпечення ранньої комплексної діагностики порушень 

афективної регуляції у дитячому віці та організація ефективного психолого-

педагогічного супроводу дитини з розладами афективної сфери, забезпечення 

включення дітей та їхніх сімей до всіх суспільних процесів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 

У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ» пов’язаний з курсами загальної психології, зокрема, 

психологією емоцій та волі; віковою психологією; основами спеціальної 

психології, дефектологією, патопсихологією, нейропсихологією, клінічною 

психологією, психологічним консультуванням. 

Електронний курс «РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДИТЯЧОМУ 

ВІЦІ» представлено на освітній платформі MOODLE. У віртуальному просторі 

надано доступ до лекційних матеріалів, завдань для самостійної підготовки з 

кожної теми, методичних рекомендацій до дисципліни, списку навчальної 

літератури, посилань на наукові джерела тощо. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

 

 Кількість годин  

Тема Лекції 

Семінарські / 

практичні 

заняття 

Модуль 1. Загальні питання розвитку афективної регуляції в дитячому віці 

1 Тема 1. Афективна сфера особистості. 

Психологічний, нейробіологічний аспект.  1 1 

2 Тема 2. Особливості дитячої афективної сфери.  3 3 

3 Тема 3. Симптоми порушення афективної регуляції. 

Класифікація психопатології афективної сфери. 2 2 

4 Тема 4. Чинники порушення афективної сфери в 

дитячому віці 4 4 

5 Тема 5. Діагностика порушення афективної 

регуляції в ранньому дитячому віці. 2 2 

Всього годин за перший модуль: 12 12 

Модуль 2. Рівнева система базальної афективної регуляції 

6 Тема 6. Рівні емоційної регуляції. Перший рівень -

рівень оцінки інтенсивності середовищ них впливів. 2 2 

7 Тема 7. Рівні емоційної регуляції. Другий рівень – 

рівень афективних стереотипів.  2 2 

8 Тема 8. Рівні емоційної регуляції. Третій рівень – 

рівень афективної експансії. Четвертий рівень – 

рівень базальної афективної комунікації. 
2 2 

9 Тема 9. Рівні емоційної регуляції. П’ятий рівень – 

рівень символічної регуляції емоційних процесів. 2 2 

Всього годин за другий модуль 8 8 

Модуль 3. Розлади емоцій та поведінки в дитячому віці 

10 Тема 10. Депресивний розлад; тривожні розлади 2 2 

11 Тема 11. Сепараційна тривога 2 2 

12 Тема 12. Страхи в дитячому віці 2 2 

13 Тема 13. Інші порушення афективної регуляції 2 2 
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14 Тема 14.Напрямки корекції порушень афективної 

регуляції 
2 2 

Всього годин за  третій модуль 10 10 

 Всього годин 30 30 

Всього годин 60 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Загальні питання розвитку афективної регуляції в дитячому віці 

Тема 1. Афективна сфера особистості. Психологічний, нейробіологічний 

аспект.  

Афективна сфера особистості,її функціональне значення. Емоційне 

реагування: рівні, види та компоненти. Нейробіологічні механізми афективного 

реагування. Нейропсихологічні аспекти розвитку афективної сфери в онтогенезі. 

Патопсихологічні зміни емоційної сфери.  

 

Тема 2. Особливості дитячої афективної сфери. 

Загальні тенденції вікових змін емоційної сфери. Розвиток афективної сфери 

немовлят. Афективна сфера дітей раннього віку (від року до трьох). Емоційні 

особливості дошкільнят. Емоційні особливості молодших школярів.   

 

Тема 3. Симптоми порушення афективної регуляції. Класифікація 

психопатології афективної сфери.  

Психопатологічні симптоми порушення афективної сфери в ранньому 

дитинстві. Психопатологічні симптоми порушення афективної сфери в 

ранньому дитинстві (за Г. Скобло).  Особливості  дифференційної діагностики 

емоційно-вольових розладів в дитячому віці. Види розладів емоційно-вольової 

сфери  (за H.Я. Семаго, M.M. Семаго). Нейропсихологічна класифікація A В. 

Семенович. Класифікація Г. H. Коберника, В. M. Синьова. Групи емоційних 

порушень в дітей за  В.В. Лебединським. МКХ-10. Емоційні роздади, специфічні 

для дитячого віку. 

Тема 4. Чинники порушення афективної сфери в дитячому віці. 

Фактори ризику виникнення порушень емоційної сфери. Поняття про 

емоційну депривацію як патологічний вплив на емоційну сферу дитини. 

Порушення прив’язаності в діаді мати-дитина та її наслідки. Емоційне 

благополуччя матері як важливий чинник психофізичного розвитку дитини. 

Післяпологова депресія матері та її вплив на розвиток дитини. 

 

Тема 5. Діагностика порушення афективної регуляції в ранньому дитячому 

віці. 

Загальна схема оцінки емоційних порушень. Новоутворення: інтегруючі та 

такі, що пов’язані із розвитком окремих функцій. Проблема прогнозу розвитку 

та можливостей компенсації порушення. Методики, адаптовані для оцінки 

афективного розвитку в дитинстві. 
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Модуль 2. Рівнева система базальної афективної регуляції 

Тема 6.  Рівні емоційної регуляції. Перший рівень - рівень оцінки 

інтенсивності середовищ них впливів. 

Поняття про емоційний розвиток дітей як про складний комплексний 

багаторівневий закономірний процес ускладнення та збагачення емоційної 

сфери в контексті соціалізації. Поняття про рівні базальної системи емоційної 

регуляції (рівень оцінки інтенсивності середовищних впливів, рівень афективних 

стереотипів, рівень експансії, рівень афективної комунікації, рівень 

символізації). Явища гіперсензитивності, гіпосензитивності та викривленої 

чутливості. Розлади чутливості до  тактильної стимуляції. Розлади чутливості до 

очного контакту. Порушення контактної чутливості (оральна чутливість та її 

патологія, нюхова гіперчутливість. Порушення сенситивності у дистантних 

модульностях (патологічна чутливість до звукових впливів, гіперсензитивність 

до руху об’єктів, патологія чутливості до зорової стимуляції, патологія 

чутливості до болю та до інтероцептивних сигналів. 

 

Тема 7. Рівні емоційної регуляції. Другий рівень – рівень афективних 

стереотипів.  

Формування афективних переваг та афективної пам’яті. Оцінка 

ритмічності фізіологічних процесів дитини. Стереотипи, які формуються в 

рамках поведінки прив’язаності. Патологічна ригідність стереотипів – 

стереотипії. Поняття про патологічні звичні дії у дітей.  

 

Тема 8.  Рівні емоційної регуляції. Третій рівень – рівень афективної 

експансії.  Четвертий рівень – рівень базальної афективної комунікації. 

Роль бар’єрів та обмежень у розвитку афективної сфери дитини. 

Дослідницька активність в нормі та патології. Стимули, специфічні для рівня 

афективної експансії: пов’язані з простором (висота, глибина, віддаленість, 

закритий простір, відкритий простір); стимули, пов’язані із новизною; стимули, 

пов’язані з складною стимуляцією; стимули, пов’язані із предметом та 

перешкодами; стимули, пов’язані із територією, стимули – соціальні бар’єри.  

Агресивна та квазіагресивна взаємодія. Патології, що виникають на рівні 

формування афективної експансії. Оцінка якості емоційного контакту із 

знайомим дорослим. Якість прив’язаності між дитиною та матір’ю.  
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Тема 9. Рівні емоційної регуляції. П’ятий рівень – рівень символічної 

регуляції емоційних процесів. 

 Емоційні порушення на даному рівні: фіксація на до символічній стадії 

узагальнення емоційного досвіду з інтенсивною ауто стимуляцією. Дефіцит 

первинної диференціації досвіду за ознакою «приємне-неприємне», «живе-

неживе». Спотворення диференціації досвіду із значним зсувом у бік 

неприємного. Відсутність зв’язку слів дитини з її намірами та бажаннями, 

нездатність використання слів для активної взаємодії на дорослих. Стереотипне 

програвання афективно неприємних переживань з поступовим вихолощуванням 

змісту чи х різким пригніченням ігрової та дослідницької активності. 

 

Модуль 3. Розлади емоцій та поведінки в дитячому віці 

Тема 10. Депресивний розлад; тривожні розлади. 

 Розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в дитячому віці 

(F90-98). Депресивний розлад – симптоматика в дитячому віці, чинники 

розвитку. Тривожні розлади в дітей, особливості прояву. Соціальний тривожний 

розлад. 

 

Тема 11. Сепараційна тривога 

 Поняття про тривожний розлад, викликаний розлукою. Клінічна картина 

та діагностичні критерії. Біологічні, соціально-психологічні чинники 

виникнення та поглиблення розладу. Кросс-культурні особливості 

симптоматики розладу. Корекція сепараційної тривоги. 

 

Тема 12. Страхи в дитячому віці 

Поняття про страх та його прояви. Страх в нормі та патології. Вікова 

динаміка страхів. Нічні страхи в дітей - причини виникнення, фактори ризику 

формування патологічних станів. Нічні жахіття в дітей, парасомнія. 

 

Тема 13. Інші порушення афективної регуляції 

Порушення, пов’язані із суперництвом в дитячому віці. Порушення 

здатності пристосовуватися у соціумі. Селективний мутизм, пов'язаність з 

тривожністю. Тикозний розлад – зв'язок з емоційною регуляцією в дитячому віці.  

 

 

Тема 14. Напрямки корекції порушень афективної сфери дитини. 

Основні задачі корекції в рамках рівневого підходу до емоційних 

порушень. Основні етапи корекції. Встановлення емоційного контакту. Корекція 
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страхів. Корекція агресивних проявів (до інших людей, до близьких людей, до 

себе, генералізованої агресії). Загальні принципи організації емоційної поведінки 

дитини – формування механізмів на різних рівнях афективної організації 

поведінки. 
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4.  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота студентів під час вивчення дисципліни  передбачає: 

 підготовку до семінарських занять, 

 опрацювання та інтерпретацію результатів навчальних кейсів, 

 аналіз наукових публікацій, навчальних відеороликів, 

 підготовку до контрольних робіт 

 підготовку до заліку. 

 

4.1. ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

№ 

 

Тема Кількість 

годин 

1 Тема 1. Афективна сфера особистості. Психологічний, 

нейробіологічний аспект.  5 

2 Тема 2. Особливості дитячої афективної сфери.  5 

3 Тема 3. Симптоми порушення афективної регуляції. 

Класифікація психопатології афективної сфери. 5 

4 Тема 4. Чинники порушення афективної сфери в дитячому 

віці 6 

5 Тема 5. Діагностика порушення афективної регуляції в 

ранньому дитячому віці. 5 

6 Тема 6. Рівні емоційної регуляції. Перший рівень - рівень 

оцінки інтенсивності середовищ них впливів. 6 

7 Тема 7. Рівні емоційної регуляції. Другий рівень – рівень 

афективних стереотипів. Третій рівень – рівень афективної 

експансії. 
6 

8 Тема 8. Рівні емоційної регуляції. Третій рівень – рівень 

афективної експансії.  Четвертий рівень – рівень базальної 

афективної комунікації. 
6 

9 Тема 9. Рівні емоційної регуляції. П’ятий рівень – рівень 

символічної регуляції емоційних процесів. 6 

10 Тема 10. Депресивний розлад; тривожні розлади 7 
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11 Тема 11. Сепараційна тривога 7 

12 Тема 12. Страхи в дитячому віці 7 

13 Тема 13. Інші порушення афективної регуляції 7 

14 Тема 14.Напрямки корекції порушень афективної регуляції 12 

Всього годин  90 

 

4.2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

ВІДПОВІДНО ДО ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Афективна сфера особистості. Психологічний, нейробіологічний 

аспект. 

1. Визначити та описати  основні патологічні синдроми порушення 

афективної сфери. 

2. Окресліть актуальні проблеми та перспективні напрями досліджень у 

рамках афективної регуляції у ранньому дитячому віці (для самостійної 

групової роботи студентів). 

3. Опишіть загальні тенденції вікових змін емоційної сфери. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Бреслав Г.М Эмоциональные особенности формирования личности 

в детстве: Норма и отклонения / Г.М.Бреслав. - М: Педагогика, 1990 

- 144 с. 

 Гиноян Р.В. Хомутов А.Е. Физиология эмоций. / Р.В. Гиноян, А.Е. 

Хомутов. -  Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета. 2010. – 66 с. 

 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008. - С. 41-52.; С.415-

436. 

 Обухов С.Г. Шустер Э.Е. Общая психопатология и психические 

расстройства детского и подросткового возраста. Учебное пособие 

по психиатрии для студентов педиатрического факультета 

медицинских ВУЗов. – Гродно. – 2003. – С.18-29; С.57-64; С. 97-126. 

 Раннее развитие ребенка. Закономерности развития моторики, речи, 

коммуникации, сенсорной и эмоциональной сферы ребенка от 

рождения до 3 лет. Пособие для специалистов и родителей. Под ред. 

А. Кравцовой, А. Кукурузы – К., 2015. – 72 с. 

 Saarni С. Emotional Development in Childhood / C. Saarni // 

Developmental Psychology. – 2011. – № 48. – Р. 679–688. 

 

Тема 2. Особливості дитячої афективної сфери. 

1. Проаналізуйте особливості афективної сфери немовлят. 

2. Визначте особливості емоційної сфери дітей раннього віку (від року до 

трьох). 
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3. Окресліть особливості емоційної сфери дошкільнят та молодших 

школярів). 

4. Проаналізуйте наукові публікації, які містяться в публікації І. О. Кареліної  

на сторінках: [С. 34-38; с.38-42; С. 42-51; С.61-65; С.65-69]  Студент обирає 

для аналізу одну публікацію на власний вибір. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: Питер, 2008. - С.390-402. 

 Карелина И. О. Эмоциональная сфера ребенка как объект психологических 

исследований : избранные научные статьи. – Прага :, 2017. – 157 c. 

 Кошелева А. Д. Проблема эмоционального мироощущения ребенка // 

Психолог в детском саду. – 2000. – № 2–3. – С. 126–148.  

 Щетинина A. M. Восприятие и понимание дошкольниками 

эмоционального состояния человека // Вопросы психологии. – 1984. – № 

3. – С. 60–66.  

 Emotional Development in Preschool Age Children // Early Education: Three, 

Four, and Five Year Olds Go to School / Вy C. Seefeldt, B. A. Wasik. – Merrill 

: Pearson Education Inc., 2006. – P. 46–48.  

 Gross J. J. Emotion Regulation // Handbook of emotions / Ed. by M. Lewis et 

al. – 3rd ed. – New York : The Guilford Press, 2008. – P. 497–512.  

 Colson E. R. Social and Emotional Development. – May, 2006. 

[http://www.merck.com ] 

 Davies L. Enhancing Children’s Emotional Development (1/2003) 

[http://www.kellybear.com] 

 Karelina I. O. Development of Preschool Children’s Vocabulary of Emotions // 

International Conference «Science and practice: a new level of integra-tion in 

the modern world». Conference Proceedings. – Sheffield, UK : Scope Academic 

House, 2016, May 05. – P. 108–111. 

 

 

Тема 3. Симптоми порушення афективної регуляції. Класифікація 

психопатології афективної сфери. 

1. Схарактеризуйте психопатологічні симптоми порушення афективної 

сфери в ранньому дитинстві.  

2. Визначте особливості  дифференційної діагностики емоційно-вольових 

розладів в дитячому віці.  

3. Проаналізуйте види розладів емоційно-вольової сфери  (за H.Я. Семаго, 

M.M. Семаго, A В. Семенович, Коберником, В. M. Синьовим.  

4. Групи емоційних порушень в дітей за  В.В. Лебединським. 

5. Проаналізуйте МКХ-10, категорії емоційних роздадів, специфічних для 

дитячого віку. 
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ЛІТЕРАТУРА 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Марголина И.А. Влияние внутрисемейного физического насилия в раннем 

детстве на психическое здоровье детей в возрастной динамике. 

Психиатрия. 2007;05(29):47-51. 

 Мурашова E.В. Дети-„тюфяки” и дети-„катастрофы”: гиподинамический и 

гипердинамический синдром /E.В. Мурашова. — Екатеринбург: У-

Фактория, 2005. – 176c. 

 Портнова А.А., Серебровская О.В. Острые стрессовые нарушения у детей 

раннего возраста. Психиатрия. 2013;04(60):37-40. 

 Семаго H.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога /H. Я. Семаго, M. M. Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 

c. 

 Саржевський С. Н. Психологія та патологія емоцій, волі, уваги : 

навчальнометодичний посібник для студентів 4 курсу медичних 

факультетів зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». – 

Запоріжжя, 2017. – 72 с. 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. 

Лебединский, О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1990. – 197 c. 

 

 

Тема 4. Чинники порушення афективної сфери в дитячому віці. 

1. Визначте основні фактори ризику виникнення порушень емоційної сфери. 

2. Поняття про прив'язаність дитини до значущого дорослого.  

3. Проаналізувати основні типи прив’язаності дитини до матері. Варіанти 

порушення прив’язаності. 

4. Схарактеризувати особливості поведінки матері, які стимулюють 

виникнення патологічної прив’язаності. 

5. Проаналізувати одну статтю на вибір із запропонованих. 

 Авдеева Н.Н. Теория привязанности: современные исследования 

и перспективы   

 Власова О. І. Психологічні особливості матері як чинник 

формування якості прихильності дитини  

 Гончар Ю.О.  

Особливості емоційного стану матерів дітей з психофізичними 

порушеннями в рамках психокорекції  

 Задорова Ю.А., Куфтяк Е.В. Трансляция паттернов 

привязанности в поколениях семи.  

 Сабельникова Н. В. Методы исследования привязанности в 

процессе возрастного развития в современной зарубежной 

психологии  

Схема аналізу статей: 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%20%D0%AE$
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1)   Мета, об’єкт, предмет статті;  

2)    Основна проблематика, актуальність проблематики наукової публікації; 

3)    Основні висновки, актуальність підсумків у  сьогоденні; 

4)   Практична значущість висновків – як можна застосувати в роботі 

практикуючого психолога; 

5)  Наукова значущість – перспективи для подальших наукових розвідок, на 

основі даної роботи. 

 

6. Визначте тип прив’язаності клієнта та специфіку його стосунків з 

основним об’єктом прив’язаності. Визначте поняття «внутрішня робоча 

модель» і «стабільність репрезентацій прив’язаності» у межах теорії 

прив’язаності. Дайте рекомендації стосовно можливих корекційних 

заходів. Для аналізу випадку використовуйте матеріали лекції, а також 

публікацію О. Браєр «Вибрані лекції з дисципліни «Психологія сім’ї», с.17-

24  

Кейс: 

Трирічний Жюльєн чутливий і ніжний хлопчик. Він досить комфортно 

почуває  себе на колінах у матері. Жюльєн має дивну хворобу: майже за рік він 

не виріс ні на сантиметр, хоча добре їсть і гарно спить. Усі медичні обстеження 

не виявили жодного специфічного захворювання. Мати хвилюється. Їй здається, 

що доля просто зрадила їх ині. Рік тому вона передчасно народила другу дитину, 

хлопчика, який кілька місяців провів у лікарні. Кожного дня після роботи вона 

їздила туди на автобусі, оскільки лікарня розташовувалась далеко від центру 

міста. У суботу й неділю туди їздив її чоловік, тому що протягом тижня він не 

міг цього робити через надмірну завантаженість на роботі. Такий розклад життя 

не дозволяв матері водити Жюльєна до дитячого садка, а тому вона попросила 

бабусю забрати хлопчика до себе. Таким чином, майже півроку хлопчик провів 

у бабусі в селі. Стосунки з матір’ю для нього зводилися до щоденних телефонних 

розмов і відвідин два рази на місяць. Жюльєн не сперечався, не вередував, а, 

скоріше, спокійно пережив цю ситуацію. Коли він повернувся додому, то 

побачив там молодшого брата, якого забрали з лікарні лише два тижні до того. 

Жюльєн поводить себе нормально, до брата ставиться з ніжністю. У 

вересні він повернувся до дитячого садка. Вихователь каже, що він «постійно 

про щось мріє та інколи сумує». Друзів у нього небагато.       

7. Феномен депривації. Види депривації. Вплив емоційної депривації  на 

афективно-поведінкову сферу дитини.  

8. Перегляньте відео матеріал «Ранні відносини та розвиток дитини» 

(https://www.youtube.com/watch?v=SohBeQg9HZ0).Проаналізуйте  

несприятливий вплив фактору емоційної депривації в ранньому дитячому 

віці  на розвиток психіки дитини (на матеріалі відео). Проілюструвати 

аналіз конкретними прикладами. 

9. Поясність, як емоційне благополуччя матері пов’язано із психічним 

розвитком дитини. Проілюструйте прикладами з власних спостережень. 

https://www.youtube.com/watch?v=SohBeQg9HZ0
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Тема 5. Діагностика порушення афективної регуляції в ранньому дитячому 

віці. 

1. Проаналізувати схему оцінки емоційних порушень. Параметри, що 

входять до загальної карти оцінки 

2. Аналіз методик, адаптованих для оцінки динаміки афективного розвитку 

в ранньому віці, оцінки особливостей емоційної сфери, ризиків 

психопатології емоційної сфери 

3. Аналіз публікацій: 

 Тімченко О.В. Похілько Д.С. Аналіз сучасних методів діагностики емоцій 

у дітей. 

 Майен Нд, Картер Эс. Выявление и диагностика тревожности и депрессии 

в раннем детстве.  

 Булатевич Н. М. Пренатальна психологія та психологія батьківства  

 

ЛІТЕРАТУРА 
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в раннем детстве. В: Тремблей РЭ, Буаван М, Петерс РДеВ, ред. Рапи РМ, 

ред. темы. Энциклопедия раннего детского 

развития [онлайн]. https://www.encyclopedia-deti.com/trevozhnost-i-

depressiya/ot-ekspertov/vyyavlenie-i-diagnostika-trevozhnosti-i-depressii-v-

rannem.   

 Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка / О.А. Орехова. – 

Санкт-Петербург : Речь, 2006. – 112 с  

 Пренатальна психологія та психологія батьківства : методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Навчально-методична 

розробка / уклад. Н. М. Булатевич. –Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2021. – 21-34 с. 

Семаго H.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога /H. Я. Семаго, M. M. Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 

c. 

 Тімченко О.В. Похілько Д.С. Аналіз сучасних методів діагностики емоцій 

у дітей / О.В. Тімченко, Д.С Похілько // Вісник Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. Психологія. 

– 2017. –Вип. 55. – С. 259-268. 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / Под ред. 

В. В. Лебединского и др. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 196 с.  

 

 

Тема 6. Рівні емоційної регуляції. Перший рівень - рівень оцінки 

інтенсивності середовищ них впливів. 

1. Поняття про емоційний розвиток дітей як про складний комплексний 

багаторівневий закономірний процес ускладнення та збагачення 

https://www.encyclopedia-deti.com/trevozhnost-i-depressiya/ot-ekspertov/vyyavlenie-i-diagnostika-trevozhnosti-i-depressii-v-rannem
https://www.encyclopedia-deti.com/trevozhnost-i-depressiya/ot-ekspertov/vyyavlenie-i-diagnostika-trevozhnosti-i-depressii-v-rannem
https://www.encyclopedia-deti.com/trevozhnost-i-depressiya/ot-ekspertov/vyyavlenie-i-diagnostika-trevozhnosti-i-depressii-v-rannem
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емоціної сфери в контексті соціалізації. Поняття про рівні базальної 

системи емоційної регуляції (рівень оцінки інтенсивності 

середовищних впливів, рівень афективних стереотипів, рівень 

експансії, рівень афективної комунікації, рівень символізації). 

2. Основні параметри оцінювання емоційної регуляції на першому рівні: 

загальна сенситивність, явища гіперсензитивності , гіпосензитивності 

та викривленої чутливості. 

3. Вибіркове порушення чутливості по відношенню до специфічно 

людських видів стимуляції. 

4. Розлади чутливості до  тактильної стимуляції.  

5. Розлади чутливості до очного контакту.  

6. Порушення контактної чутливості (оральна чутливість та її патологія, 

нюхова гіперчутливість.  

7. Порушення сенситивності у дистантних модульностях. 

8. Психосоматичні симптоми, специфічні для першого рівня афективної 

регуляції (рання анорексія, булімія, часте невмотивоване блювання, 

мерицизм, діарея, закрепи. 

9. Презентація результатів самостійної роботи за обраними темами.  

10. Аналіз статей.  Проаналізувати наукову статтю (вибрати одну серед 

доданих до цього завдання) - скласти науковий аналіз (огляд 

актуальності, основних результатів та перспектив для подальших 

досліджень) Обсяг роботи - 1-2 сторінки, формат: Word, шрифт Times 

New Roman, 12 кегль, 1,5 інтервал, поля 2*2*2*2, вирівнювання по 

ширині. 

- Зинченко С.Н. Козачук  В.Г.  Майструк О.А. Нарушения пищевого поведения 

у детей раннего возраста; 

- Дурнева М.Ю Формирование пищевого поведения: путь от младенчества до 

подростка. Обзор зарубежных исследований; 

- Скобло Г.В.Трушкина С.В. Нарушения психического здоровья в первые годы 

жизни, связанные с психогенными факторами расстройства 

11. Перегляньте відео (ресурс "Відео. Заняття з дитиною") та 

проаналізувати зміст роботи психолога з дитиною (завдання, процес, 

техніку впливу, результат) 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZVMpg3RfGQ 

ЛІТЕРАТУРА 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – С.18-26. 

 Дурнева М.Ю Формирование пищевого поведения: путь от младенчества 

до подростка. Обзор зарубежных исследований./ М.Ю. Дурнева // 

Электронный журнал «Клиническая и специальная психология» 2015. Том 

4. № 3. С. 1–19. doi: 10.17759/psyclin.2015040301 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZVMpg3RfGQ
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 Зинченко С.Н. Козачук  В.Г.  Майструк О.А. Нарушения пищевого 

поведения у детей раннего возраста // Современная педиатрия . - 5(77), - 

2016. –С.139-141 

 Кельмансон И.А. Нарушения сна у детей с расстройствами аутистического 

спектра. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.2015;4:102-

107. 

 Сиротюк АЛ.  Нейропсихологическое и психофизиологическое 

сопровождение обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 288 с. 

 Скобло Г.В. Психопатологические аспекты нарушений пищевого 

поведения в первые годы жизни. Психиатрия. 2013;04(60):61. 

 Скобло Г.В.Трушкина С.В. Нарушения психического здоровья в первые 

годы жизни, связанные с психогенными факторами расстройства / Г.В. 

Скобло, С.В. Трушкина // Журнал неврологии и психиатрии. – 2016. - №12. 

– С.130-136. 

 Смирнова Е. О. С50 Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., 

перераб. — СПб.: Питер, 2009. — 304с. 

 Шпиц P.A. Психоанализ раннего детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

университетская книга, 2001. — 159 с. 

 Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. 

Лебединский, О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M.: Изд-

воМоск. ун-та, 1990.– 197 c. 

 

Тема 7. Рівні емоційної регуляції. Другий рівень – рівень афективних 

стереотипів.  

1. Основні параметри оцінки на рівні формування афективних стереотипів 

2. Поняття про патологічні звичні дії у дітей. 

3. Поняття про стереотипії. 

4. Презентація результатів самостійної роботи за обраними темами.  

5. Аналіз клінічного випадку [Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 

2003. – С.169-211 ] 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматические расстройства 

и патологические привычные действия у детей и подростков. - М.: 

Издательство Института Психотерапии, Издательство НГМА, 2000. 

- 320с 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – С.36-60.. 

 Верхотурова Н.Ю. К проблеме генезиса эмоциональной регуляции 

поведения в детском возрасте / Н.Ю. Верхотурова // Сибирский 
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педагогический журнал: научно-практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 264―271. 

 

Тема 8. Рівні емоційної регуляції. Третій рівень – рівень афективної 

експансії.  Четвертий рівень – рівень базальної афективної комунікації. 

1. Основні параметри оцінки емоційно-поведінкової сфери на рівні 

афективної експансії 

2. Патології, що виникають на рівні формування афективної експансії. 

3. Основні параметри оцінки емоційно-поведінкових комплексів на рівні 

базальної афективної комунікації. 

ЛІТЕРАТУРА 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – С.61-82. 

 Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей: [Текст] / 

В.В. Лебединский. – М., 1985.  

 Шпиц Р. «Психогенные заболевания у младенцев», 1952 [відео, в двох 

частинах] 

 Шпиц Р.А. Коблинер У.Г. Первый год жизни. Психоаналитическое 

исследованик нормального и отклоняющегося развития объектных 

отношений. – М.: Академичный Проект, 2006. 

 

Тема 9. Рівні емоційної регуляції. П’ятий рівень – рівень символічної 

регуляції емоційних процесів 

1. Основні завдання афективної сфери на рівні символічної регуляції емоційних 

процесів. 

2. Причини спотворення диференціації досвіду дитини із значним зсувом у бік 

неприємного. 

3. Стереотипне програвання афективно неприємних переживань з поступовим 

вихолощуванням змісту чи з різким пригніченням ігрової та дослідницької 

активності.  

4. Презентація результатів самостійної роботи за обраними темами.  

5. Підібрати (знайти або розробити) одну психологічну вправу на розвиток 

процесу символізації емоційного досвіду для дитини віком від 3 до 6 років. 

Описати ціль вправи, зміст вправи, очікувані результати.  

ЛІТЕРАТУРА 

 Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

 Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – С.82-98. 

 Верхотурова Н.Ю. К проблеме генезиса эмоциональной регуляции 

поведения в детском возрасте / Н.Ю. Верхотурова // Сибирский 
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педагогический журнал: научно-практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 264―271. 

 

Тема 10. Депресивний розлад; тривожні розлади. 

1. Проаналізуйте розлади поведінки та емоцій, які зазвичай починаються в 

дитячому віці (F90-98). 

2. Окресліть симптоматику депресивного розладу в дитинстві, етіологія 

розладу. 

3. Визначте особливості тривожних розладів у дитинстві. 

4. Охарактеризуйте ознаки соціального тривожного розладу. 

5. Презентація результатів самостійної роботи за обраними темами.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Астапов  В. М.  Тревожность у детей: ПЕР СЭ; Москва; 2008. -160с. 

 Марценковский И.А. Депрессивные и дисморфные нарушения у детей: 

взгляд через призму психиатрии развития [Tекст] / И.А. Марценковский, 

Я.Б. Бикшаева // Здоров’я України. – 2007. – № 11/1. – С. 52-54. 3.  

 Марценковський Ю.О. Особливості діагностики та лікування 

депресивних розладів у дитячому віці [Текст] // Ю.О. Марценковський, 

Я.Б. Бікшаева, Л.Р. Бутейко // НейроNEWS. Неврология и психиатрия. – 

2007. – № 3 (4). – С. 19-26.  

 Иванова Т.И. Предиспозиционные факторы развития депрессивных 

расстройств у детей [Текст] / Т.И. Иванова // Сиб. вестн. психиатрии и 

наркологии. – 2009. – № 1. – С. 41-45. 

 Hirinaherhi T.N., Kvan N.I., Wilhimson D. Childhood and adolescent 

depressive disorder // J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. – 1990. – Vol. 35. 

– P. 1427-1439. 

Тема 11. Сепараційна тривога. 

1. Проаналізуйте симптоми тривожного розладу, викликаного розлукою. 

Прокоментуйте симптоми розладу, які можна відстежити у відео ресурсах. 

2. Виокреміть біологічні, соціально-психологічні чинники виникнення та 

поглиблення розладу.  

3. Окресліть кросс-культурні особливості симптоматики розладу. 

4. Визначіть діагностичні критерії та методи діагностики сепараційної тривоги. 

5. Організація медичної та психологічної допомоги дитині з тривожним 

розладом, викликаним розлукою. 

ЛІТЕРАТУРА 

 Марцинковский Д.И. Тревожное расстройство в связи с боязнью разлуки 

в детском возрасте(сепарационное тревожное расстройство) https://health-

https://health-ua.com/article/10845-trevozhnoe-rasstrojstvo-v-svyazi-s-boyaznyu-razluki-v-detskom-vozrastesepar


23 
 

ua.com/article/10845-trevozhnoe-rasstrojstvo-v-svyazi-s-boyaznyu-razluki-v-

detskom-vozrastesepar 

 Малер М., Мак-Девитт Дж.Б. [Mahler M., McDevitt J.B.] Процесс 

сепарации-индивидуации и формирование идентичности. 

Психологическая хрестоматия. Классические труды. М.: Геррус, 2005. 

 Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії 

особистості в освітньому процесі: [монографія] / Сергій Михайлович 

 Томчук, Михайло Іванович Томчук. – Вінниця: КВНЗ «ВАНО», 2018. – 

200 с. 

 Figueroa А., Soutullo С., Ono Y., Saito К. Сеперационная тривога  

https://iacapap.org/content/uploads/F.2-Separation-Russian-UKR.pdf 

 

Тема 12. Страхи в дитячому віці. 

1. Проаналізуйте феномен переживання страху та його прояви у дітей. 

2. Які відмінності між страхом і тривогою можна назвати? 

3. Розмежуйте поняття нормативного вікового страху та патологічного 

переживання страху. 

4. Проаналізуйте вікову динаміку переживання дитиною страхів різного 

наповнення. 

5. Визначте причини нічних жахіть у дітей різного віку. 

6. Що таке парасомнія? Явище нічного жаху, його прояви у дітей. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Галецька І.І, Кліманська М.Б. & Перун М.Б. Сovid-19, локдаун та життя 

сім'ї у новій реальності. Рsychological journal. 2020. Vol/ 6. №9. P. 40-57. 

 Гозак С., Єлізарова О., Станкевич Т., Дюба Н., Парац А. & Лебединець Н. 

Вплив дистанційного навчання школярів 1-11 класів під час пандемії 

Covid-19 на їх психоемоційний стан. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія». 2020. Том 1. 

№11. С. 27-32. 

 Дорофей С. Психолого-педагогічні умови подолання страхів і тривожності 

у дітей молодшого шкільного віку в умовах пандемії. Вісник Львівського 

університету. Серія психологічні науки. 2020. 6. С. 56–62.  

 Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. — Санкт-Петербург.:  

СОЮЗ, 2000. 448 с. 

 Камінська О.Д., Громик Н.В. Проблема дитячих страхів у дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Рsychological journal. 2018. № 4 (14). 

P. 86-104. 

 Піддубна Н., Єфімов Д. Проблема шкільних страхів у наукових 

дослідженнях. Психологія і особистість. 2016. №2 (10). С. 97-104. 

 Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії 

особистості в освітньому процесі: монографія. Вінниця: ВАНО, 2018. 200с. 

https://health-ua.com/article/10845-trevozhnoe-rasstrojstvo-v-svyazi-s-boyaznyu-razluki-v-detskom-vozrastesepar
https://health-ua.com/article/10845-trevozhnoe-rasstrojstvo-v-svyazi-s-boyaznyu-razluki-v-detskom-vozrastesepar
https://iacapap.org/content/uploads/F.2-Separation-Russian-UKR.pdf
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 Goetze G.  Helping Children Overcome  Fears. Purdue University. Department 

of Child Development and Family Studies. URL: 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/CFS/CFS-169-W.pdf (дата 

звернення 29.07.2021). 

 Goud N. H. Courage: Its nature and development. The Journal of Humanistic 

Counseling, Education and Development. 2005. 44, Р. 102–116. 
 Guillemette. S. M. A Study of Childhood and Late Adolescent Fear: The Role 

of Fear in Socioemotional Functioning". Honors College. 2012. 52р.  
 Leppma M., Szente J. & Brosch M. J. Advancements in Addressing Children’s 

Fears: A Review and Recommendations. The Professional Counselor. 2015.  

Vol.5, Issue 2, P. 261–272.  

 National Scientific Council on the Developing Child. Persistent Fear and 

Anxiety Can Affect Young Children’s Learning and Development. 2010. 

Working Paper. N. 9. URL: http://www.developingchild.net (дата звернення 

28.07.2021). 

 Sleep terrors (night terrors) https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524 

 Weems C. F. & Silverman W. K. An integrative model of control: Implications 

for understanding emotion regulation and dysregulation in childhood anxiety. 

Journal of Affective Disorders. 2006. 91. Р. 113–124. 

 

 

 Тема 13. Інші порушення афективної регуляції 

1. Проаналізуйте порушення, пов’язані із суперництвом в дитячому віці. 

2. Як виявляється в дітей на емоційно-поведінковому рівні порушення 

здатності пристосовуватися у соціумі? 

3. Схарактеризуйте симптоматику селективного мутизму, як дане явище 

пов’язано із тривожністю?  

4. Тикозний розлад в дитячому віці та його зв'язок з емоційною регуляцією. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 Зырянова Н.М. Ранние сиблинговые исследования [Электронный ресурс] 

// Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2008. N 2(2). 

 Марценковський І.А., Дубовик К.В. Тикозні розлади: особливості 

діагностики та терапевтичні стратегії.  НейроNEWS. Неврология и 

психиатрия. – 2017. – № 2 (86). – С. 31-36.  

 Ханова О.А. Расстройство сиблингового  соперничества 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/sibling-rivalry-disorder 

 Oerbeck B., Manassis K., Overgaard K., Kristensen H. Селективный мутизм 

https://iacapap.org/content/uploads/F.5-Mutism-Russian-UKR.pdf 

 

Тема 14. Напрямки корекції порушень афективної сфери дитини. 

https://www.extension.purdue.edu/extmedia/CFS/CFS-169-W.pdf
http://www.developingchild.net/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/sibling-rivalry-disorder
https://iacapap.org/content/uploads/F.5-Mutism-Russian-UKR.pdf
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Аналіз публікацій: 

1. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція 

[методичні рекомендації]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»,2016. – С.19- 37 

2. Гончар Ю. О. Удосконалення оцінки емоційного стану дітей з 

психофізичними порушеннями / Ю. О. Гончар // Психіатрія, неврологія та 

медична психологія. - 2017. - Т. 4, № 1. - С. 79-84. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/psyneur_2017_4_1_14 

3. Кукуруза Г. В. К Психологічна модель ранього втручання: допомога 

сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: 

монографія. – Х.: Точка, 2013. – 168-221 с. 

4. Карелина И. О. Эмоциональная сфера ребенка как объект 

психологических исследований : избранные научные статьи. – Прага : 

Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – С. 150-157  

5. Figueroa А., Soutullo С., Ono Y., Saito К. Сеперационная тривога  

https://iacapap.org/content/uploads/F.2-Separation-Russian-UKR.pdf 

 

Письмова підсумкова контрольна робота, яка складається із завдань трьох рівнів 

складності. Перший, другий рівні -  відкриті запитання (див. список орієнтовних 

питань для підсумкового контрою), третій рівень складності – практична задача, 

на матеріалі якої необхідно схарактеризувати патологічні симптоми афективної 

сфери дитини,  обґрунтувати прикладами з поданого опису.  
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5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Різновиди  індивідуальних завдань: 

 

1) Реферативна доповідь – робота передбачає огляд та аналіз літературних 

джерел (в яких розкриваються результати СУЧАСНИХ вітчизняних та 

закордоних досліджень) з певної проблематики. 

Приблизна тематика реферативних доповідей: 

- Особливості емоційної сфери у дітей із затримкою психічного розвитку 

різної генези (церебрально-органічної, психогенної, соматичної, за 

психічного інфантилізму тощо). Напрямки корекції; 

- Емоційні особливості дітей з невротичними проявами; напрямки корекції; 

- Емоційні порушення у дітей при уражені різних відділів ЦНС; напрямки 

корекції; 

- Емоційні порушення у дітей, які тривалий час лікуються від тяжких 

соматичних захворювань (тривалий час перебувають на лікуванні); 

- Емоційні порушення у дітей з рРозладами спектру аутизму; напрямки 

корекції; 

- Прояви агресивної поведінки у дітей з розладами спектру аутизму, напрямки 

корекції; 

- Особливості емоційних порушень дітей з гіперактивним розладом та 

дефіцитом уваги, напрямки корекції; 

- Розлади емоційної сфери дітей з розвитком за дисгармонійним типом, 

напрямки корекції; 

- Афективна сфера дитини з розумовою відсталістю, напрямки корекції; 

- Специфіка розладів афективної сфери при ранній дитячій шизофренії; 

- Емоційна депривація у ранньому віці як фактор виникнення порушень 

афективної регуляції; напрямки корекції. 

                                                           
 Під час семестру студент може виконати одне завдання за власним вибором. Теми розподіляються між 

студентами за індивідуальним вибором, але надалі за кожним студентом закріплюється обрана тема. Теми не 

можуть повторюватися у різних студентів. Студент може виконувати індивідуальне завдання, розробляючи 

власну тему, яка попередньо має бути узгоджена із викладачем. 
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- Дизгармонійна сім’я як фактор ризику виникнення порушень емоційної 

сфери дитини, напрямки корекції. 

- Порушення афективної сфери в дітей, що зазнали систематичного насильства 

- Порушення афективної сфери в дітей-жертв сексуального насилля 

- Емоційні порушення у дітей-свідків / постраждалих в екстремальних 

ситуаціях природного чи соціального характеру (наприклад, стихійні 

природні лиха, бойові події). Засоби корекції 

- Емоційні порушення у дітей, що переживають важку хворобу / втрату 

близьких родичів. Засоби корекції; 

- Вплив мистецтва (музичного, літературного, мультиплікаційного тощо) на 

розвиток афективної сфери дітей. Сучасні наукові підходи; 

- Страхи у дитячому віці – чинники та наслідки. Корекція за допомогою 

психологічних методів; 

- Казкотерапія афективних розладів. 

 

Вимоги до написання та презентації реферативних доповідей: обсяг – не 

менше 7 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, (не менше 10 

сторінок рукопису). Шрифт -  Times New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал. Поля: 

2*2*2*2, Титульна сторінка, список літературних джерел – не менше 3 посилань. 

Робота має містити практичні приклади розладів, які розглядаються. Реферат 

презентується на практичному занятті, доповідь ілюструється презентацією, 

виконаною у програмі Power Point. 

Оцінювання – 15б презентація). 

 2)Аналіз клінічного випадку: даний вид роботи передбачає аналіз описаного у 

науковому джерелі реального клінічного випадку, що включає в себе: анамнез, 

історію хвороби, психічний статус хворого, скарги під час звернення, постановку 

діагнозу. Аналізуючи випадок необхідно: 

- Виділити основні чинники (причини) патологічного розвитку, обґрунтувати 

свою думку; 

- Проаналізувати структуру дефекту (порушень); 
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- Простежити за динамікою (розвитком та трансформацією) патологічних 

симптомів; 

- Виділити чинники та умови, за яких  розгорталася яскрава патологічна 

симптоматика; 

- Виділити чинники та умови, за яких спостерігалася позитивна динаміка; 

- Проаналізувати розлади на кожному з п’яти рівнів афективної регуляції. 

Вимоги до виконання та презентації: обсяг – не менше 5 сторінок друкованого 

тексту на папері формату А4, (не менше 6 сторінок рукопису). Шрифт -  Times 

New Roman, 14 кегль, 1,5 інтервал. Поля: 2*2*2*2, Титульна сторінка, 

літературне джерело, з якого був взятий клінічний випадок. Індивідуальне 

завдання презентується на практичному занятті, доповідь ілюструється 

презентацією, виконаною у програмі Power Point. 

Оцінювання – 15б (7б – зміст; 1б – оформлення, відповідне до вимог; 7б – 

презентація). 

3) Психологічний аналіз художнього твору (кінострічки)  – вид роботи, який 

передбачає аналіз проблематики порушеного розвитку, яка висвітлюється 

автором. Аналіз передбачає психологічну характеристику героїв (дітей 

дошкільного, молодшого шкільного віку), які мають проблеми афективної 

регуляції поведінки, труднощі, з якими герої зустрічалися на своєму життєвому 

шляху, шляхи подолання труднощів тощо. 

Приклади художніх творів, кінострічок для аналізу: 

«Що не так з Кевіном?», 2011р. 

Санаев П. «Похороните меня за плинтусом», 1994р. 

Вимоги: обсяг – не менше 7 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, 

(не менше 10 сторінок рукопису). Шрифт -  Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

інтервал. Поля: 2*2*2*2. 

Оцінювання – 15б (7б – зміст; 1б – оформлення, відповідне до вимог; 7б – 

доповідь, презентація). 

                                                           
 Студент може самостійно обирати фільм чи художній твір для аналізу, попередньо узгодивши з викладачем 
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Приклади монографії для аналізу: 

 Винникотт Д.В. “Пигля”: Отчет о психоаналитическом лечении маленькой 

девочки/Пер.с англ. Л.Н. Боброва. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1999. 

— 176 с.  

 Шпиц P.A. Психоанализ раннего детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

университетская книга, 2001. — 159 с. 

 

4) Реферування монографії .  

Вимоги: обсяг – не менше 7 сторінок друкованого тексту на папері формату А4, 

(не менше 10 сторінок рукопису). Шрифт -  Times New Roman, 14 кегль, 1,5 

інтервал. Поля: 2*2*2*2. 

Оцінювання – 15б (7б – зміст; 1б – оформлення, відповідне до вимог; 7б – 

доповідь, презентація). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Студент може самостійно обирати монографію для аналізу, попередньо узгодивши з викладачем 
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6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

6.1. Орієнтовні питання для підсумкового контрою та зразки завдань. 

1. Предмет та завдання курсу «Корекція афективної регуляції у ранньому 

дитячому віці».  

2. Поняття про афективна сфера особистості,її функціональне значення.  

3. Емоційне реагування: рівні, види та компоненти.  

4. Нейробіологічні механізми афективного реагування.  

5. Нейропсихологічні аспекти розвитку афективної сфери в онтогенезі. 

Патопсихологічні зміни емоційної сфери.  

6. Емоційні розлади, специфічні для дитячого віку. 

7. Загальні тенденції вікових змін емоційної сфери.  

8. Розвиток афективної сфери немовлят.  

9. Афективна сфера дітей раннього віку (від року до трьох).  

10. Емоційні особливості дошкільнят.  

11. Емоційні особливості молодших школярів.   

12. Психопатологічні симптоми порушення афективної сфери в ранньому 

дитинстві. 

13. Фактори ризику виникнення порушень емоційної сфери.  

14. Поняття про емоційну депривацію як патологічний вплив на емоційну 

сферу дитини.  

15. Поняття про емоційний розвиток дітей як про складний комплексний 

багаторівневий закономірний процес ускладнення та збагачення емоціної 

сфери в контексті соціалізації.  

16. Поняття про рівні базальної системи емоційної регуляції (рівень оцінки 

інтенсивності середовищних впливів, рівень афективних стереотипів, 

рівень експансії, рівень афективної комунікації, рівень символізації). 

17. Явища гіперсензитивності , гіпосензитивності та викривленої чутливості.  

18. Розлади чутливості до  тактильної стимуляції.  

19. Розлади чутливості до очного контакту.  

20. Порушення контактної чутливості (оральна чутливість та її патологія, 

нюхова гіперчутливість.  

21. Порушення сенситивності у дистантних модальностях (патологічна 

чутливість до звукових впливів, гіперсензитивність до руху об’єктів, 

патологія чутливості до зорової стимуляції, патологія чутливості до болю 

та до інтероцептивних сигналів. 

22.  Оцінка ритмічності фізіологічних процесів дитини.  

23. Стереотипи, які формуються в рамках поведінки прив’язаності.  

24. Патологічна ригідність стереотипів – стереотипії.  

25. Поняття про патологічні звичні дії у дітей.  

26. Роль бар’єрів та обмежень у розвитку афективної сфери дитини. 

Дослідницька активність в нормі та патології.  
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27. Стимули, специфічні для рівня афективної експансії: пов’язані з простором 

(висота, глибина, віддаленість, закритий простір, відкритий простір); 

стимули, пов’язані із новизною; стимули, пов’язані з складною 

стимуляцією; стимули, пов’язані із предметом та перешкодами; стимули, 

пов’язані із територією, стимули – соціальні бар’єри.   

28. Агресивна та квазіагресивна взаємодія. Патології, що виникають на рівні 

формування афективної експансії. 

29. Оцінка якості емоційного контакту із знайомим дорослим.  

30. Якість прив’язаності між дитиною та матір’ю. Поняття про привязанність, 

теорія прив’язаності Дж. Боулбі, результати досліджень емоційної 

прив’язаності.  

31. Реакції на розлуку з об’єктом прив’язаності.  

32. Типи прив’язаності. Безпечна прив’язаність. Варіанти порушення 

прив’язаності: уникаюча, амбівалентна, симбіотична прив’язаність.  

33. Симптоми у поведінці матері, яка стимулює виникнення патологічної 

прив’язаності. 

34. Емоційні порушення на даному п’ятому рівні афективної регуляції: 

фіксація на до символічній стадії узагальнення емоційного досвіду з 

інтенсивною ауто стимуляцією.  

35. Дефіцит первинної диференціації досвіду за ознакою «приємне-

неприємне», «живе-неживе». Спотворення диференціації досвіду із 

значним зсувом у бік неприємного.  

36. Відсутність зв’язку слів дитини з її намірами та бажаннями, нездатність 

використання слів для активної взаємодії на дорослих.  

37. Стереотипне програвання афективно неприємних переживань з 

поступовим вихолощуванням змісту чи х різким пригніченням ігрової та 

дослідницької активності. 

38. Загальна схема оцінки емоційних порушень.  

39. Новоутворення: інтегруючі та такі, що пов’язані із розвитком окремих 

функцій.  

40. Проблема прогнозу розвитку та можливостей компенсації порушення.  

41. Карта оцінки порушень емоційної регуляції на п’яти базових рівнях.  

42. Основні задачі корекції в рамках рівневого підходу до емоційних 

порушень. 

43. Основні етапи корекції. Встановлення емоційного контакту. Корекція 

страхів. Корекція агресивних проявів (до інших людей, до близьких людей, 

до себе, генералізованої агресії).  

44. Загальні принципи організації емоційної поведінки дитини – формування 

механізмів на різних рівнях афективної організації поведінки. 

45. Особливості порушення емоційної сфери за різних типів дизонтогенезу: за 

пошкодженого розвитку, у варіанті затримки психічного розвитку, за 

тотального психічного недорозвитку, у випадку дисгармонійного 

розвитку, при спотвореному розвитку (модель РАС), при ГРДУ. 
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Питання для поточного контролю. Див. до питання до семінарських 

занять. 

Зразки завдань: 

Першого рівня: для якого рівня афективної регуляції специфічними є такі 

психосоматичні порушення як ранні анорексії, булімії, мерицизм, діарея, 

закрепи?  

Другого рівня: Назвіть та охарактеризуйте основні типи прив’язаності між 

дитиною та матір’ю (в нормі та патології) 

 

6.2.  Оцінювання активності студентів 

Оцінювання семінарських занять  За одне семінарське заняття студент 

може максимально отримати 3 бала (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 1 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна 

відповідь; доповнення 

0,5 

Неправильна відповідь   0 

Участь у груповій роботі,  ознайомлення з методами регуляції 

емоційно-вольової сфери; аналіз наукових публікацій. 

2 

 

Максимально за семінарські заняття студенти упродовж семестру можуть 

отримати 39 балів (13 занять) 

Оцінювання індивідуальної роботи (одне індивідуальне завдання 

протягом семестру на вибір): 

Реферат – 15 б (7б – зміст; 2б – оформлення, відповідне до вимог; 6 – доповідь, 

презентація); 

Аналіз клінічного випадку - – 15б (7б – зміст; 1б – оформлення, відповідне до 

вимог; 7б – презентація); 
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Психологічний аналіз художнього твору чи наукової монографії 15б (7б – зміст; 

1б – оформлення, відповідне до вимог; 7б – доповідь, презентація); 

Психологічний аналіз кінострічки - 15б (7б – зміст; 1б – оформлення, відповідне 

до вимог; 7б – доповідь, презентація). 

Контрольні роботи: контрольна робота за перший модуль -10 балів 

Підсумкова залікова контрольна робота – 36 балів 

 

Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

 

Перший 

змістовий 

модуль 

Другий змістовий 

модуль 

   

Т1-Т2- 

Т3-Т4-Т5 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  Т12 

Т13 

36 100 

3,3,3,6,10 3 3 3 3 3 3  3,  18 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів 

і заліків). 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 В 81-89 4 Дуже добре  
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С 71-80 Добре Зараховано 

D 61-70 

3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 
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7. РЕСУРСИ 

7.1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Гребінь Н.В.. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „ 

РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ”. Для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю  053 -

Психологія.  

 

Гребінь Н.В.Методичні матеріали до навчального курсу „РОЗЛАДИ 

ЕМОЦІЙНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ”. Організація самостійної 

роботи. – 2021. – Львів. -44с. 

 

 

7.2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Астапов  В. М.  Тревожность у детей: ПЕР СЭ; Москва; 2008. -160с. 

2. Байєр, О. О. Вибрані лекції з дисципліни «Психологія сім’ї» [Текст] /  

О.О.Байєр, О.І.Глушко. ‒Д. : РВВ ДНУ, 2018. ‒ 52с. 

3. Боулби Дж. Привязанность : пер с англ. / общ. ред. и вступ. ст. Г. В. 

Бурменской. – М. : Гардарики, 2003. – 477с. 

4. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. 

В.В. Старовойтова —2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004.— 232 с. 

5. Баранова Э.А. Введение в детскую психологию: Курс лекций. 

Учеб.пособие / Сост. Э.А. Баранова. – Санкт-Петербург: Речь, 2006.-176с. 

6. Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

7. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – 320с. 

8. Бардышевская М.К. Аффект, поведение и символическая активность: 

методика наблюдения и диагностики. М.: ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» – 2018. – 96 с 

9. Войтко В.В. Емоційні порушення в дитячому віці та їх корекція [методичні 

рекомендації]. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»,2016. – 60 с. 

10. Гошовська Д.Т. Спеціальна психологія та методика педагогічно 

корекційного тренінгу: [навчально-методичний посібник] /  

Д.Т.Гошовська. - Луцьк, 2011. - 265с. 

11. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2017. – 424 с. 

12. Карелина И. О. Эмоциональная сфера ребенка как объект психологических 

исследований : избранные научные статьи. – Прага : Vědecko vydavatelské 

centrum «Sociosféra-CZ», 2017. – 157 c 
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13. Кукуруза Г. В. К Психологічна модель ранього втручання: допомога 

сім’ям, що виховують дітей раннього віку з порушеннями розвитку: 

монографія. – Х.: Точка, 2013. – 244 с. 

14. Лангмеер Й. Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – 

Прага: Авиценум, 1984- 334с. 

15. Лебединский В.В. и др. Эмоциональные нарушения в детском возрасте / 

Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг . -М.М. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1990. 

16. Лебединский В.В., Никольская О. С, Баенская Е.Р., Либлинг ММ. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1990. 

17. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте : 

Учебное пособие для студ. психол. фак. вузов / Отв. ред. С.И. Фрольцова . 

— Москва : Академия, 2003. — 144 с. 

18. Основи дефектології : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. 

закладів / [І. М.Маруненко, В. І. Бобрицька, Є. О Невєдомька, З.Ф. Сіверс]; 

КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. - Вид. 2-е,стереотип.— Київ, 2006. — 144 с. 

19. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років 

“Оберіг”. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 160 с. 

20. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-

методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ 

«Літопис –ХХ» - 2010. 

21. Пренатальна психологія та психологія батьківства : методичні 

рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. Навчально-методична 

розробка / уклад. Н. М. Булатевич. –Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2021. – 40 с. 

Семаго H.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной 

работы психолога /H. Я. Семаго, M. M. Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 

c. 

22. Скобло Г.В. Клинические аспекты феномена привязанности в раннем 

детском возрасте. Психиатрия. 2007;05(29):34-38. 

23. Тімченко О.В. Похілько Д.С. Аналіз сучасних методів діагностики емоцій 

у дітей / О.В. Тімченко, Д.С Похілько // Вісник Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. Психологія. 

– 2017. –Вип. 55. – С. 259-268. 

24. Трошихина Е.Г. Нарушение и коррекция психического развития: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Трошихина Е.Г., Щукин 

А.В. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2016. — 80 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94703. 

25. Хризман Т.П.. Еремеева В.П. Лоскутова Т.Д. Эмоции, речь и активность 

мозга ребенка. М., 1991.- 231с. 

26. Шпиц P.A. Психоанализ раннего детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

университетская книга, 2001. — 159 с. 
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27. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. 

Лебединский, О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M.: Изд-

воМоск. ун-та, 1990.– 197 c. 

28. Ainsworth M.D.S., Bowlby J. An ethological approach to personality 

development. American psychologist, 1991. Vol. 46, pp. 331—341. 

doi:10.1037/0003-066X.46.4.333 

29. Blair B. L. et al. Identifying Developmental Cascades among Differentiated 

Dimensions of Social Competence and Emotion Regulation // Developmental 

Psychology. – 2015. – 51 (8). – P. 1062–1073.  

30. Blankson A. N. et al. Developmental Dynamics of Emotion and Cognition 

Processes in Preschoolers // Child Development. – 2013. – 84 (1). – P. 346–360.  

 

Додаткова: 

  

6. Авдеева Н.Н. Теория привязанности: современные исследования и 

перспективы [Электронный ресурс] // Современная зарубежная 

психология. 2017. Том 6. № 2. С. 7—14. doi:10.17759/jmfp.2017060201 

Айзенберг Б. И., Кузнецова Л. В. Психокоррекционная работа с детьми, 

имеющими нарушения психического развития: Психотерапия в 

дефектологии. - М., 1992.-С.71-80. 

7. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматические расстройства и 

патологические привычные действия у детей и подростков. - М.: 

Издательство Института Психотерапии, Издательство НГМА, 2000. - 

320с. 

8. Башина В.М. Ранняя детская шизофрения (статика и динамика). — М.: 

Медицина, 1989.-256с. 

9. Бардышевская М.К. Компенсаторные формы поведения у детей 3–6 лет, 

воспитывающихся в детском доме: Автореф. дис. … канд. псих. наук. М., 

1995. 

10. Бардышевская М.К. Компенсация аутистических черт на втором году 

жизни младенца: преодоление страдания через развитие привязанности // 

Консультативная психология и психотерапия. 2013. № 3. С. 190–220. 

11. Бондар В.І. Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці: 

Навч. посіб. – К.: Наш час, 2005. – 176 с. 

12. Борисенко Ю. В. Психология отцовства. Москва; Обнинск : ИГСОЦИН, 

2007. 220 с. 

13. Булатевич Н. М. Особливості формування сенсорного досвіду в 

пренатальний період. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Серія “Психологія. Педагогіка. Соціальна 

робота”. 2011. Вип. 2. С. 33-36. 

14. Вейн А М. Психосоматические отношения. //Заболевания вегетативной 

нервной системы /Подред A.M. Вейна. - М : Медицина, 1991 - С 374-384. 

15. Вертоградова О.П., Шахматов Н.Ф., Сосюкало О Д Возрастные аспекты 

проблемы депрессий //Возрастные аспекты депрессий (клиника, 

диагностика, терапия). - М , 1987.-С. 5-14. 
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16. Власова О. І. Психологічні особливості матері як чинник формування 

якості прихильності дитини / О. І. Власова, Л. В. Жихарева // Вісник 

Національного університету оборони України. - 2015. - Вип. 2. - С. 41-46. 

- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2015_2_8 

17. Винникотт Д.В. “Пигля”: Отчет о психоаналитическом лечении 

маленькой девочки/Пер.с англ. Л.Н. Боброва. — М.: Не¬зави¬симая 

фирма “Класс”, 1999. — 176 с.  

18. Винникот Д. В. Маленькие дети и их матери. Москва : Независимая фирма 

“Класс”, 1998. 80 с. 

19. Выготский Л. С. Основы дефектологии // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1983. - Т. 

5. 

20. Галецька І.І, Кліманська М.Б. & Перун М.Б. Сovid-19, локдаун та життя 

сім'ї у новій реальності. Рsychological journal. 2020. Vol/ 6. №9. P. 40-57. 

21. Гозак С., Єлізарова О., Станкевич Т., Дюба Н., Парац А. & Лебединець Н. 

Вплив дистанційного навчання школярів 1-11 класів під час пандемії 

Covid-19 на їх психоемоційний стан. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія». 2020. Том 1. 

№11. С. 27-32. 

22. Герхардт С. Как любовь формирует мозг ребенка. М.: Этерна, 2012.-320с. 

23. Гончар Ю. О. Удосконалення оцінки емоційного стану дітей з 

психофізичними порушеннями / Ю. О. Гончар // Психіатрія, неврологія та 

медична психологія. - 2017. - Т. 4, № 1. - С. 79-84. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/psyneur_2017_4_1_14 

24. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх 

класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. –255 с. 

25. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навчальний 

посібник для педагогів і шкільних психологів: [Текст] / Т.Д. Ляшенко, 

Н.А. Бастун, Т.В.Сак. — К.:ІЗМН, 1997. — 128 с.  

26. Дитюк А.А. Адаптация теста сепарационной тревоги взрослых ASA-27 

(Adult Separation Anxiety Questionnaire) на российской выборке. 

Психологические исследования, 2016, 9(46), 6. http://psystudy.ru 

27. Дмитріюк Н. С. Ефект батьківської депривації як негативний чинник 

психічного розвитку дітей раннього віку / Н. С. Дмитріюк // Психологія: 

реальність і перспективи. - 2016. - Вип. 7. - С. 63-67. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2016_7_20. 

28. Дорофей С. Психолого-педагогічні умови подолання страхів і 

тривожності у дітей молодшого шкільного віку в умовах пандемії. Вісник 

Львівського університету. Серія психологічні науки. 2020. 6. С. 56–62.  

29. Захаров А. И. Дневные и ночные страхи у детей. — Санкт-Петербург.:  

СОЮЗ, 2000. 448 с. 

30. Камінська О.Д., Громик Н.В. Проблема дитячих страхів у дослідженнях 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Рsychological journal. 2018. № 4 

(14). P. 86-104. 

31. Дурнева М.Ю. Формирование пищевого поведения: путь от младенчества 

до подростка. Обзор зарубежных исследований [Электронный ресурс] // 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2016_7_20
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Клиническая и специальная психология. 2015. Том 4. № 3. С. 1–19. 

doi:10.17759/cpse.2015040301 

32. Ермолаев Д.В., Захарова И.Ю. Средовой подход в работе с детьми с 

нарушениями развития эмоционально-волевой сферы // Особый ребенок. 

Исследования и опыт помощи. Вып. 5. М.: Теревинф, 2006. С. 9—33. 

33. Зинченко С. Н. Нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста 

/ С. Н. Зинченко, В. Г. Козачук, О. А. Майструк // Современная педиатрия. 

- 2016. - № 5. - С. 139-144. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sped_2016_5_28 

34. ИсаевД.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. - СПб., 1996. 

— 454с. 

35.  Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей 

//Психосоматические и соматопсихические расстройства у детей.-Л., 

1990.-С. 15-21. 

36. Исаев Д.Н. Роль современных психогенных и неблагоприятных 

социальных факторов в генезе психосоматических расстройств у детей 

//Обозрение психиатрии и медицинской психологии.—Л., 1991,№ 1. —

С.59-67. 

37. Ковальов В. В. Семіотика й діагностика психічних захворювань у дітей і 

підлітків: [Текст] / В.В.Ковальов. – М., 1985. —С.48-61.  

38. Константинова И.С. Средовой подход в работе с особым ребенком: 

установление контакта и вовлечение во взаимодействие на музыкальных 

занятиях // Аутизм и нарушения развития. 2018. Том 16. № 3. С. 3–16. 

doi:10.17759/autdd.2018160301 

39. Луковцева З.В. Особенности психического развития глубоко 

недоношенных детей первого года жизни. Автореф. Дис…. Канд. Психол. 

Наук. М., 2002. 

40. Марценковский Д. И. Если ребенок отказывается говорить (селективный 

мутизм) / Д. И. Марцинковский // Неврология. Психиатрия. Психотерапия. 

– 2012. - №3 (22) - https://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2012_Nevro_3/54-

56.pdf 

41. Мурашова E.В. Дети-„тюфяки” и дети-„катастрофы”: гиподинамический 

и гипердинамический синдром /E.В. Мурашова. — Екатеринбург: У-

Фактория, 2005. – 176c. 

42. Никольская О.C. Аутичный ребенок /О.C. Никольская, E.P. Баенская, 

M.M. Либлинг. – M. : Теревинф, 2000. – 336c. 

43. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний 

посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 

110 с.  

44. Перинатальная психология и психиатрия : в 2 т. / В. Яковлева, Г. 

Чумакова, Е. Щукина, Н. Володин, П. Сидоров. Москва : Академический 

Проект, 2016. 676 с. 

45. Петрановская, Л. В. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка /Л.В. 

Петрановская. – М.:АСТ, 2015 –210 с. (Серия «Близкие люди»). 

https://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2012_Nevro_3/54-56.pdf
https://health-ua.com/pics/pdf/ZU_2012_Nevro_3/54-56.pdf
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46. Петрановская, Л.В. Лекция «Теория привязанности»/Л.В. Петрановская 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rideo.tv/video/78102/ 

47. Піддубна Н., Єфімов Д. Проблема шкільних страхів у наукових 

дослідженнях. Психологія і особистість. 2016. №2 (10). С. 97-104. 

48. Томчук С.М., Томчук М.І. Психологія тривоги, страху та агресії 

особистості в освітньому процесі: монографія. Вінниця: ВАНО, 2018. 

200с. 

49. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 

развития [Текст] /Сост. и общ. ред. В.М Астапова, Ю.В. Микадзе. – 

СПб.: Питер, 2001.  

50. Пушкарева Т.Н. Диагностическая классификация нарушений 

психического развития и психических расстройств у младенцев и детей 

раннего возраста Архив психиатрии. – 2011.- № 1 (64). –С.73-77 

51. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: 

Вища шк..,1994. – 143 с. 

52. Смирнов  Е. О. Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. 

— СПб.: Питер, 2009. — 304с. 

53. Сорокин В.М. Специальная психология: [Текст] / В.М.Сорокин. — СПб. 

2003. 

54. Ферт О. Розвиток соціальних навичок дитини з ГРДУ в колективі 

однолітків / Ольга Ферт // Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki 

pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku.T. 3. Dziecko w teorii i praktyce 

pedagogicznej. Розвиток польської та української освіти і педагогічної 
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Publikacja sfinansowana przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu 
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55. Филиппова Г. Г. Психология материнства : учебное пособие. Москва : 

Издательство института психотерапии, 2002  

56. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка. — М.: Педагогика, 1989. — 
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57. Шевченко Ю.С. Патологические привычные действия у детей и 
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58. Шевченко Ю.С. Врожденные и приобретенные механизмы 
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59. Щетинина A. M. Восприятие и понимание дошкольниками 

эмоционального состояния человека // Вопросы психологии. – 1984. – № 
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англ. /Р. А. Шпиц, В. Г. Коблинер. – М. : Геррус, 2000. – 383 с. 
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7.3. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Для студентів створена електрона бібліотека, яка записана на електронний носій 

(літературні джерела, подані у списку базової та допоміжної літератури).   

Із науковими публікаціями студенти можуть ознайомлюватися у мережі Інтернет 

за наступними посиланнями: 

 Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна 

педагогіка та спеціальна психологія.: збірник наукових праць 

[http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npu-

imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-

psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-28] 

 Особлива дитина: навчання і виховання. Інститут спеціальної педагогіки 

НАПН України [http://csnukr.in.ua/i15.htm] 

 Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 

потребами: збірник наукових працю. Університет “Україна”  

[http://ap.uu.edu.ua/about] 

 Практичний психолог: дитячий садок. Видається за інформаційної 

підтримки МОН України та Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України [https://epsiholog.mcfr.ua] 

 

 https://dytpsyholog.com 

 http://autism.com.ua 

 http://www.autism.in.ua 

 www.sciencedirect.com 

 http://informaworld.com 

 www.proquest.umi.com/login 

 Діагностичний класифікатор порушень психічного розвитку та психічних 

розладів немовлят та дітей раннього віку 

 https://www.youtube.com/watch?v=El5ewgaD5vU 

 https://web.archive.org/web/20160303235109/http://www.zerotothree.org/chil

d-development/early-childhood-mental-health/dc-0-3r-multi-axial-system.html 

 http://www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-

health/dc0-3r-forms.html 

http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-28
http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-28
http://www.ikpp.npu.edu.ua/nch19kpsp/arkhiv/139-naukovyi-chasopys-npu-imeni-m-p-drahomanova-seriia-19-korektsiina-pedahohika-ta-spetsialna-psykholohiia-zbirnyk-naukovykh-prats-28
http://csnukr.in.ua/i15.htm
http://ap.uu.edu.ua/about
https://epsiholog.mcfr.ua/
https://dytpsyholog.com/
http://autism.com.ua/
http://www.autism.in.ua/
http://www.sciencedirect.com/
http://informaworld.com/
http://www.proquest.umi.com/login
https://www.youtube.com/watch?v=El5ewgaD5vU
https://web.archive.org/web/20160303235109/http:/www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-health/dc-0-3r-multi-axial-system.html
https://web.archive.org/web/20160303235109/http:/www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-health/dc-0-3r-multi-axial-system.html
http://www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-health/dc0-3r-forms.html
http://www.zerotothree.org/child-development/early-childhood-mental-health/dc0-3r-forms.html
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 https://www.zerotothree.org/ 

 Advancing Infant and Early Childhood Mental Health_ The Integration of 

DC_0-5™ Into State Policy and Systems 

 https://www.zerotothree.org/resources/2343-advancing-infant-and-early-

childhood-mental-health-the-integration-of-dc-0-5-into-state-policy-and-

systems 

 Sleep terrors (night terrors) https://www.mayoclinic.org/diseases-

conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zerotothree.org/
https://www.zerotothree.org/resources/2343-advancing-infant-and-early-childhood-mental-health-the-integration-of-dc-0-5-into-state-policy-and-systems
https://www.zerotothree.org/resources/2343-advancing-infant-and-early-childhood-mental-health-the-integration-of-dc-0-5-into-state-policy-and-systems
https://www.zerotothree.org/resources/2343-advancing-infant-and-early-childhood-mental-health-the-integration-of-dc-0-5-into-state-policy-and-systems
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-terrors/symptoms-causes/syc-20353524
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