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Силабус курсу 

Корекція розладів афективної регуляції у ранньому ритячому віці 

2019- 2020 навчального року 

 

 

Назва курсу  Основи спеціальної психології 

Адреса викладання 

курсу 

Коперника 3, ауд. 411 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Для магістрів першого року навчання, спеціальності 053-психологія 

Викладачі курсу Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Гребінь Наталія Валеріївна 

Контактна інформація 

викладачів 

Mob.: 095 224 18 05 

e-mail : grebentasya@meta.ua    nataliya.hrebin@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). 

https://us04web.zoom.us/j/2375826348?pwd=ajg1S1FZZURJNHVMMmZQNnQvRnZvdz09 

 

Ідентифікатор: 237 582 6348 

Код доступу: 1SxR31 

 

Сторінка курсу Курс представлено к електронному освітньому середовищі Moodle  

http://e-learning.lnu.edu.ua/ 

Матеріали на сайті кафедри психології - https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, вміння та навички в галузі психологічної 

діагностики та корекції порушень емоційної сфери дітей раннього віку. Отримані в результаті засвоєння курсу 

компетенції необхідні психологу як для індивідуальної роботи, так  і для роботи у мультидисциплінарних командах 

спеціалістів з раннього втручання з метою профілактики та корекції в дитини відхилень у розвитку та створення 

безбар’єрного інклюзивного простору для забезпечення соціалізації та творчої самоактуалізації особистості. 

Коротка анотація курсу Дисципліна «Корекція розладів афективної регуляції у ранньому дитячому віці» є нормативною дисципліною, яка 

викладається в  2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Висвітлення особливостей емоційного розвитку дітей як складного косплексного закономірного процесу ускладнення 

та збагачення емоціної 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 діягностики та психологічної допомоги 

mailto:grebentasya@meta.ua
mailto:nataliya.hrebin@lnu.edu.ua
http://e-learning.lnu.edu.ua/
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
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дітям з розладами емоційної регуляції. 

Компетентності: 

Загальні: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

Спеціальні: 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної 

науки та / або практики.  

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у 

сфері психології. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Методичне забезпечення 

 1. Гребінь Н.В. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „ Корекція розладів афективної регуляції у 

ранньому ритячому віці ”. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю  053 -Психологія.  

 

Основна література 

 

. Інформаційні ресурси 

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

психического развития: Психотерапия в дефектологии. - М., 1992. 

2. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматические расстройства и патологические привычные 

действия у детей и подростков. - М.: Издательство Института Психотерапии, Издательство НГМА, 

2000. - 320с 

3. Боулби Дж. Привязанность. – Москва, 2003 [http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/ ] 

4. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. Старовойтова —2-е 

изд. — М.: Академический Проект, 2004.— 232 с. 

5. Винникотт Д.В. “Пигля”: Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девочки/Пер.с англ. Л.Н. 

Боброва. — М.: Независимая фирма “Класс”, 1999. — 176 с.  

6. Баранова Э.А. Введение в детскую психологию: Курс лекций. Учеб.пособие / Сост. Э.А. Баранова. – 

Санкт-Петербург: Речь, 2006.  

7. Бардышевская М.К. Компенсаторные формы поведения у детей 3–6 лет, воспитывающихся в детском 

доме: Автореф. дис. … канд. псих. наук. М., 1995. 

8. 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. 

9. Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-поведенческих комплексов // Вопр. 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
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психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

10. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. М.: УМК 

«Психология», 2003. – 320с. 

11. Лангмеер Й. Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага: Авиценум, 1984 

12. 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. 

13. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

14. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей: [Текст] / 

В.И.Лубовский. – М., 1989. —С.87-94.  

15. Луковцева З.В. Особенности психического развития глубоко недоношенных детей первого года 

жизни. Автореф. Дис…. Канд. Психол. Наук. М., 2002. 

16. Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка[Текст] / Э .Мэш, Д.Вольф. – СПб., 

2003.-342с.  

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

синдром /E.В. Мурашова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 176c. 

18. Никольская О.C. Аутичный ребенок /О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M. : Теревинф, 

2000. – 336c.  

19. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов – М.: Феникс, 2006. — 382 с. 

20. 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. 

21. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.  

22. Психология человека от рождния до смерти. Психологический атлас человека / под. ред. А.А.Реана. - 

Москва: АСТ; Санкт-Петеррбург: пройм-ЕВРОЗНАК, 2010.  

23. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / За 

заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ» - 2010. 

24. Семаго H.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога /H. Я. 

Семаго, M. M. Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 c. 

25. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: Вища шк..,1994. – 143 с. 

26. Скобло Г.В. Клинические аспекты феномена привязанности в раннем детском возрасте. Психиатрия. 

2007;05(29):34-38. 

27. Сорокин В.М. Специальная психология: [Текст] / В.М.Сорокин. — СПб. 2003. 

28. 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. 
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29. Хризман Т.П. Развитие функций детского мозга. Л., 1978. 

30. Хризман Т.П.. Еремеева В.П., Лоскутова Т.Д. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991. 

31. Шпиц Р. Первый год жизни. М.: Геррус, 2000 

32. Шпиц P.A. Психоанализ раннего детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: университетская книга, 

2001. — 159 с. 

33. 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. 

34. 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.  

35. Blankson A. N. et al. Developmental Dynamics of Emotion and Cognition Processes in Preschoolers // Child 

Development. – 2013. – 84 (1). – P. 346–360.  

 
Інформаційні ресурси 

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://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/
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 http://informaworld.com 

 www.proquest.umi.com/login 

 

Тривалість курсу 120  год. 

 

Обсяг курсу  32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та   88 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен мати 

знання: 

- особливостей емоційного розвитку дітей як складного косплексного закономірного процесу ускладнення 

та збагачення емоціної сфери в контексті соціалізації; 

- рівнів базальної системи емоційної регуляції (рівень оцінки інтенсивності середовищних впливів, рівень 

афективних стереотипів, рівень експансії, рівень афективної комунікації, рівень символізації); 

- основних симптомів тачинників патологічного розвитку  афективно – поведінкової сфери на кожному 

рівні; 

- особливостей розвитку симптомів порушення афективної сфери у ранньому дитячому віці за різних типів 

дизонтогенезу; 

вміння: 

- 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: 
 ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.  

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.  

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній 

та груповій роботі, оцінювати якість.  

Формування 

компетенцій 
Знання та розуміння / Knowledge and understanding: факторів ризику виникнення порушень емоційної 

регуляції у ранньому дитячому віці; специфічної симптоматики, яка виявляється у дітей раннього віку та 

http://informaworld.com/
http://www.proquest.umi.com/login
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свідчить про порушення різних рівнів базальної системи емоційної регуляції. 

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: добирати психологічні методи 

та методики дослідження  емоційної регуляції дитини, надавати практичні рекомендації щодо профілактики 

та корекції несприятливих психічних феноменів, які виникають внаслідок порушення емоційної регуляції,  

здійснювати психологічний супровід дітей з порушеннями емоційної сфери, зокрема, в інклюзивному 

освітньому просторі. 

Формування тверджень / Making judgements: аналіз патологічних симптомів порушення афективної 

регуляції дітей раннього дитячого віку. 

Комунікативні навички / Communication skills: спілкування з клієнтами, враховуючи особливості 

їхньої емоційно-вольової сфери, пізнавальної, мотиваційної сфери тощо; опанування комунікативними 

уміннями та навичками, потрібними для корекційної та психотерапевтичної роботи з дітьми, які мають 

розлади емоційно-вольової сфери,  з батьками та родичами з метою гармонізації ситуації у родині, створення 

психотерапевтичного альянсу. 

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати професійні уміння та навички, потрібні 

для роботи психолога з дітьми, враховуючи особливості їхнього психофізичного розвитку, а також їхніми 

родинами.  
 

Ключові слова Афективна сфера, дизонтогенез, дисгармонійний розвиток, викривлений розвиток, депривація, базальна система 

емоційної регуляції, рівень оцінки інтенсивності впливів довкілля, рівень афективних стереотипів, рівень афективної 

експансії, рівень афективної комунікації, рівень символічної регуляції психічних процесів 

Формат курсу очний 

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 

тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін: загальна психологія, вікова психологія, 

психологія розвитку, основи спеціальної психології, клінічна психологія достатніх для сприйняття категоріального 

апарату та розуміння джерел з курсу «Корекція розладів афективної регуляції у ранньому дитячому віці». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, проектно-орієнтоване навчання, дискусія, медіа-освіта 

 

 

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, компьютер, динаміки 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

• практичні заняття : 35% семестрової оцінки; максимальна кількість балів -35 

• індивідуальне завдання- 15% семестрової оцінки; максимальна кількість балів - 15 

• контрольні заміри (залікова контрольна):  50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 
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Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Критерії оцінювання: 

Оцінювання семінарських занять  За одне семінарське заняття студент може максимально отримати 5 

балів (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Вимоги Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 3 

Повна відповідь, заглядаючи у конспект (підручник); неповна відповідь; доповнення 1,5 

Неправильна відповідь   0 

Участь у груповій роботі,  ознайомлення з методами регуляції емоційно-вольової сфери; 

аналіз наукових публікацій. 

2 

 

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); 

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). 
 

 

 

Питання до 

підсумкового контролю 

(до заліку). 

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.   
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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.  
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.  
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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. 
 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

 

 

Схема курсу 

 

 

Тиж. 

/ дата 

/ год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1. 

14/02 

18.10-

19.30 

Тема 1. Афективна 

сфера особистості. 

Психологічний, 

нейробіологічний 

 

 

Лекція, 

презентація до 

1. Бреслав Г. М. Психология эмоций. – М. : 

Смысл; Издательский центр «Академия», 

2004. – 544 с.  

2. Бреслав Г.М Эмоциональные 

Завдання до семінару: 

Визначити та описати  

основні патологічні 

синдроми порушення 

Завдання до 

наступного 

практичного 

заняття 
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 аспект.  
Предмет та завдання 

курсу «Корекція 

афективної регуляції у 

ранньому дитячому 

віці». 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. Емоційні 

розлади, специфічні 

для дитячого віку 

лекції особенности формирования личности в 

детстве: Норма и отклонения / Г.М.Бреслав. - 

М: Педагогика, 1990 - 144 с. 

3. Гиноян Р.В. Хомутов А.Е. Физиология 

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

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета. 2010. – 66 с. 

4. Дойдж Н. Пластичность мозга. 

Потрясающие факты о том, как мысли 

способны менять структуру и функции 

нашего мозга / Норманн Дойдж. - ООО 

«Издательство «Э». -  2017 

5. Изард К. Психология эмоций. – СПб.: 

Питер, 1999. - С.13-25; 92-115. 

6. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: 

Питер, 2008. - С. 41-52.; С.415-436. 

7. Психологія : підруч. для студ. Вищ. 

Навч. Закл. / Т. Б. Партико, С.Л. Грабовська, 

А.О. Вовк та ін..; за заг. Ред.. Т.Б. Партико. – 

К. : ІнЮре, 2014. – С.535-538. 

8. 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. 

9. Шадриков В.Д. Введение в психологию: 

эмоции и чувства / В.Д. Шадриков. – М.: 

Логос, 2002. –С. 5-14.   

10. Saarni С. Emotional Development in 

Childhood / C. Saarni // Developmental 

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

афективної сфери. 

Емоційні розлади, 

специфічні для 

дитячого віку. 
 

До 21.02 

2. 

21/02 

18.10-

Афективна сфера 

особистості. 

Психологічний, 

 

 

Практичне 

1. Бреслав Г.М Эмоциональные 

особенности формирования личности в 

детстве: Норма и отклонения / Г.М.Бреслав. - 

Визначити та описати  

основні патологічні 

синдроми порушення 

- 
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19.30 

 
нейробіологічний 

аспект.  
 

заняття, 

опитування, 

презентація, 

групова робота, 

Аналіз 

наукових 

джерел 

М: Педагогика, 1990 - 144 с. 

2. Гиноян Р.В. Хомутов А.Е. Физиология 

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

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского 

госуниверситета. 2010. – 66 с. 

3. Дойдж Н. Пластичность мозга. 

Потрясающие факты о том, как мысли 

способны менять структуру и функции нашего 

мозга / Норманн Дойдж. - ООО «Издательство 

«Э». -  2017 

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: 

Питер, 2008. - С. 41-52.; С.415-436. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Saarni С. Emotional Development in 

Childhood / C. Saarni // Developmental 

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

афективної сфери. 

Емоційні розлади, 

специфічні для 

дитячого віку. 

Презентація результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами. 

Аналіз наукових 

джерел (групова 

робота)  
 

3. 

28/02 

18.10-

19.30 

 

Тема 2. Особливості 

дитячої афективної 

сфери. 

Загальні тенденції 

вікових змін емоційної 

сфери. Розвиток 

афективної сфери 

 

 

 

Лекція, 

презентація до 

лекції 

1. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

2. Белкина В. Н. Психология раннего и 

дошкольного детства : учебное пособие. – 

Ярославль : ЯГПУ, 1998. – 249 с.  

2 год 

Окресліть актуальні 

проблеми та 

перспективні напрями 

досліджень у рамках 

афективної регуляції у 

ранньому дитячому 

Завдання до 

наступного 

практичного 

заняття, до  

6.03 
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немовлят. Афективна 

сфера дітей раннього 

віку (від року до 

трьох). Емоційні 

особливості 

дошкільнят. Емоційні 

особливості молодших 

школярів.  

Психопатологічні 

симптоми порушення 

афективної сфери в 

ранньому дитинстві. 

Фактори ризику 

виникнення порушень 

емоційної сфери. 

Поняття про емоційну 

депривацію як 

патологічний вплив на 

емоційну сферу 

дитини. Поняття про 

емоційний розвиток 

дітей як про складний 

комплексний 

багаторівневий 

закономірний процес 

ускладнення та 

збагачення емоціної 

сфери в контексті 

соціалізації. Поняття 

про рівні базальної 

системи емоційної 

регуляції  

3. Изотова Е. И., Никифорова Е. В. 

Эмоциональная сфера ребенка: Теория и 

практика : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2004. – 288 с.  

4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: 

Питер, 2008. - С.390-402. 

5. Карелина И. О. Развитие когнитивного 

компонента эмоциональной сферы ребенка: 

теоретические аспекты : учебно-

методическое пособие. – Ярославль : Изд-во 

ЯГПУ, 2010. – 79 с.  

6. Карелина И. О. Эмоциональная сфера 

ребенка как объект психологических 

исследований : избранные научные статьи. – 

Прага :, 2017. – 157 c. 

7. Кошелева А. Д. Проблема эмоционального 

мироощущения ребенка // Психолог в 

детском саду. – 2000. – № 2–3. – С. 126–148.  
8. Семенович А.В.  Введение в 

нейропсихологию детского возраста: 
Учебное пособие. - М.: Генезис, 2005. – 319с. 

9. Смирнова Е. О. С50 Детская психология: 
Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. — 
СПб.: Питер, 2009. — 304с. 

10. Щетинина A. M. Восприятие и понимание 
дошкольниками эмоционального состояния 
человека // Вопросы психологии. – 1984. – № 
3. – С. 60–66.  

11. 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.  

12. 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.  

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

віці. 

Опишіть загальні 

тенденції вікових змін 

емоційної сфери. 

Проаналізуйте 

особливості афективної 

сфери немовлят, дітей 

раннього віку (від року 

до трьох, дошкільнят, 

молодших школярів.  

Схарактеризуйте 

психопатологічні 

симптоми порушення 

афективної сфери в 

ранньому дитинстві.  

Визначте основні 

фактори ризику 

виникнення порушень 

емоційної сфери.  

Феномен депривації. 

Види депривації. Вплив 

емоційної депривації  

на афективно-

поведінкову сферу 

дитини.  
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[http://www.merck.com ] 
14. Davies L. Enhancing Children’s Emotional 

Development (1/2003) 
[http://www.kellybear.com] 

15. 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. 

 

4. 

6/03 

18.10-

19.30 

 

Особливості дитячої 

афективної сфери. 
 

Практичне 

заняття, 

опитування, 

презентація, 

групова робота, 

Аналіз 

наукових 

джерел, відео 

матеріалів 

1. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

2. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – СПб.: 

Питер, 2008. - С.390-402. 
3. Карелина И. О. Развитие когнитивного 

компонента эмоциональной сферы 

ребенка: теоретические аспекты : учебно-

методическое пособие. – Ярославль : 

Изд-во ЯГПУ, 2010. – 79 с.  

4. Карелина И. О. Эмоциональная сфера 

ребенка как объект психологических 

исследований : избранные научные 

статьи. – Прага :, 2017. – 157 c. 
5. Кошелева А. Д. Проблема 

эмоционального мироощущения ребенка 

// Психолог в детском саду. – 2000. – № 

2–3. – С. 126–148.  

6. Марголина И.А. Влияние 

внутрисемейного физического насилия в 

раннем детстве на психическое здоровье 

детей в возрастной динамике. 

Психиатрия. 2007;05(29):47-51. 

7. Портнова А.А., Серебровская О.В. 

2 год 

Окресліть актуальні 

проблеми та 

перспективні напрями 

досліджень у рамках 

афективної регуляції у 

ранньому дитячому 

віці. 

Опишіть загальні 

тенденції вікових змін 

емоційної сфери. 

Проаналізуйте 

особливості афективної 

сфери немовлят, дітей 

раннього віку (від року 

до трьох, дошкільнят, 

молодших школярів.  

Схарактеризуйте 

психопатологічні 

симптоми порушення 

афективної сфери в 

ранньому дитинстві.  

Визначте основні 

фактори ризику 

виникнення порушень 

- 
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Острые стрессовые нарушения у детей 

раннего возраста. Психиатрия. 

2013;04(60):37-40. 

8. Семенович А.В.  Введение в 

нейропсихологию детского возраста: 

Учебное пособие. - М.: Генезис, 2005. – 

319с. 

9. Смирнова Е. О. С50 Детская психология: 

Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. — 

СПб.: Питер, 2009. — 304с. 
10. Щетинина A. M. Восприятие и 

понимание дошкольниками 

эмоционального состояния человека // 

Вопросы психологии. – 1984. – № 3. – С. 

60–66.  
11. 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.  

12. 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.  

13. Colson E. R. Social and Emotional 

Development. – May, 2006. 

[http://www.merck.com ] 

14. Davies L. Enhancing Children’s Emotional 

Development (1/2003) 

[http://www.kellybear.com] 

15. 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, 

емоційної сфери.  

Феномен депривації. 

Види депривації. Вплив 

емоційної депривації  

на афективно-

поведінкову сферу 

дитини.  

Презентація 

результатів самостійної 

роботи за обраними 

темами.  

Перегляд кінострічки 

«Ранні відносини та 

розвиток дитини». 

Психологічний аналіз. 
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2016, May 05. – P. 108–111. 

 
 

5 

13.03 

18.10-

19.30 

Тема 3. Рівні 

емоційної регуляції. 

Перший рівень -

рівень оцінки 

інтенсивності 

середовищ них 

впливів. 

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 

Лекція 

Презентація до 

лекції 

1. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.18-26. 

3. Сиротюк АЛ.  Нейропсихологическое и 

психофизиологическое сопровождение 

обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2003. — 288 с 
4. Смирнова Е. О. С50 Детская психология: 

Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. — 

СПб.: Питер, 2009. — 304с. 

5. Шпиц P.A. Психоанализ раннего 

детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

университетская книга, 2001. — 159 с. 

6. 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. 
 

Поняття про емоційний 

розвиток дітей як про 

складний комплексний 

багаторівневий 

закономірний процес 

ускладнення та 

збагачення 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). 

Основні параметри 

оцінювання емоційної 

регуляції на першому 

рівні: загальна 

сенситивність, явища 

гіперсензитивності , 

гіпосензитивності та 

викривленої 

чутливості. 

Вибіркове порушення 

чутливості по 

відношенню до 

специфічно людських 

видів стимуляції. 

Завдання до 

наступного 

практичного 

заняття 

До 20.03 



 16 

до болю та до 

інтероцептивних 

сигналів. 
 

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. 

Психосоматичні 

симптоми, специфічні 

для першого рівня 

афективної регуляції 

(рання анорексія, 

булімія, часте 

невмотивоване 

блювання, мерицизм, 

діарея, закрепи. 

Презентація результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  

Завдання для групової 

роботи: аналіз статей:  

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 
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до подростка. Обзор 

зарубежных 

исследований; 

Скобло Г.В.Трушкина 

С.В. Нарушения 

психического здоровья 

в первые годы жизни, 

связанные с 

психогенными 

факторами 

расстройства 
 

6 

20.03 

18.10-

19.30 

Рівні емоційної 

регуляції. Перший 

рівень -рівень оцінки 

інтенсивності 

середовищ них 

впливів. 
 

Практичне 

заняття, 

опитування, 

презентація 

індивідуального 

завдання, 

аналіз 

літератури, 

групова робота 

1. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.18-26. 

3. 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 

4. Зинченко С.Н. Козачук  В.Г.  Майструк 

О.А. Нарушения пищевого поведения у 

детей раннего возраста // Современная 

педиатрия . - 5(77), - 2016. –С.139-141 

5. Кельмансон И.А. Нарушения сна у детей 

с расстройствами аутистического 

спектра. Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. 

2 год 

Поняття про емоційний 

розвиток дітей як про 

складний комплексний 

багаторівневий 

закономірний процес 

ускладнення та 

збагачення 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). 

Основні параметри 

оцінювання емоційної 

регуляції на першому 

рівні: загальна 

-- 
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Корсакова.2015;4:102-107. 

6. Сиротюк АЛ.  Нейропсихологическое и 

психофизиологическое сопровождение 

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

7. Скобло Г.В. Психопатологические 

аспекты нарушений пищевого поведения 

в первые годы жизни. Психиатрия. 

2013;04(60):61. 

8. 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. 

9. Смирнова Е. О. С50 Детская психология: 

Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. — 

СПб.: Питер, 2009. — 304с. 

10. Шпиц P.A. Психоанализ раннего 

детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

университетская книга, 2001. — 159 с. 

11. 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. 
 

сенситивність, явища 

гіперсензитивності , 

гіпосензитивності та 

викривленої 

чутливості. 

Вибіркове порушення 

чутливості по 

відношенню до 

специфічно людських 

видів стимуляції. 

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. 

Психосоматичні 

симптоми, специфічні 

для першого рівня 

афективної регуляції 

(рання анорексія, 

булімія, часте 

невмотивоване 

блювання, мерицизм, 

діарея, закрепи. 

Презентація результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  

Завдання для групової 
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роботи: аналіз статей:  

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 

7 

27.03 

18.10-

19.30 

Тема 4. Рівні 

емоційної регуляції. 

Другий рівень – 

рівень афективних 

стереотипів. Третій 

рівень – рівень 

афективної експансії. 

Формування 

афективних переваг та 

афективної пам’яті. 

Оцінка ритмічності 

фізіологічних процесів 

дитини. Стереотипи, 

які формуються в 

рамках поведінки 

Лекція 

Презентація до 

лекції 

1. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. 

Психосоматические расстройства и 

патологические привычные действия у 

детей и подростков. - М.: Издательство 

Института Психотерапии, Издательство 

НГМА, 2000. - 320с 

2. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

3. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.36-60.. 

4. Верхотурова Н.Ю. К проблеме генезиса 

Основні параметри 

оцінки на рівні 

формування 

афективних 

стереотипів 

Поняття про 

патологічні звичні дії 

у дітей. 

Поняття про 

стереотипії. 

Основні параметри 

оцінки емоційно-

поведінкової сфери 

на рівні афективної 

експансії 

Завдання до 

наступного 

практичного 

заняття 

До 3.04 
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прив’язаності. 

Патологічна 

ригідність стереотипів 

– стереотипії. Поняття 

про патологічні звичні 

дії у дітей. Роль 

бар’єрів та обмежень у 

розвитку афективної 

сфери дитини. 

Дослідницька 

активність внормі 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. 
 

эмоциональной регуляции поведения в 

детском возрасте / Н.Ю. Верхотурова // 

Сибирский педагогический журнал: 

научно-практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 

264―271. 
 

Патології, що 

виникають на рівні 

формування 

афективної експансії. 
 

8 Рівні емоційної Практичне 1. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. 2 год -- 
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3.04 

18.10-

19.30 

регуляції. Другий 

рівень – рівень 

афективних 

стереотипів. Третій 

рівень – рівень 

афективної експансії. 

заняття, 

опитування, 

презентація 

індивідуального 

завдання, 

аналіз 

літератури, 

групова робота 

Психосоматические расстройства и 

патологические привычные действия у 

детей и подростков. - М.: Издательство 

Института Психотерапии, Издательство 

НГМА, 2000. - 320с 

2. Бардышевская М.К. Уровневая модель 

развития аффективно-поведенческих 

комплексов // Вопр. психол. 2012. № 3. C. 

68–77. 

3. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.36-60.. 

4. Верхотурова Н.Ю. К проблеме генезиса 

эмоциональной регуляции поведения в 

детском возрасте / Н.Ю. Верхотурова // 

Сибирский педагогический журнал: 

научно-практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 

264―271. 

Основні параметри 

оцінки на рівні 

формування 

афективних 

стереотипів 

Поняття про 

патологічні звичні дії у 

дітей. 

Поняття про 

стереотипії. 

Основні параметри 

оцінки емоційно-

поведінкової сфери на 

рівні афективної 

експансії 

Патології, що 

виникають на рівні 

формування 

афективної експансії. 
Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  

Завдання для групової 

роботи: аналіз 

клінічного випадку 

[Бардышевская М.К., 

Лебединский В.В. 

Диагностика 

эмоциональных 

нарушений у детей. 

М.: УМК 

«Психология», 2003. – 

С.169-211 ] 
 

9 Тема 5.  Рівні Лекція 1. Боулби Дж. Привязанность. – Москва, Основні параметри Завдання до 
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10.04 

18.10-

19.30 

емоційної регуляції. 

Рівні емоційної 

регуляції. Четвертий 

рівень – рівень 

базальної афективної 

комунікації. 

 Оцінка якості 

емоційного контакту 

із знайомим дорослим. 

Якість прив’язаності 

між дитиною та 

матір’ю. Поняття про 

привязанність, теорія 

прив’язаності Дж. 

Боулбі, результати 

досліджень емоційної 

прив’язаності. Реакції 

на розлуку з об’єктом 

прив’язаності. Типи 

прив’язаності. 

Безпечна 

прив’язаність. 

Варіанти порушення 

прив’язаності: 

уникаюча, 

амбівалентна, 

симбіотична 

прив’язаність. 

Симптоми у поведінці 

матері, яка стимулює 

виникнення 

патологічної 

прив’язаності. 
 

Презентація до 

лекції 
2003 

[http://nkozlov.ru/library/psychology/d4

590/ ] 

2. Боулби Дж. Создание и разрушение 

эмоциональных связей / Пер. с англ. 

В.В. Старовойтова —2-е изд. — М.: 

Академический Проект, 2004.— 232 

с. 

3. Бардышевская М.К. Уровневая 

модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. 

психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

4. Бардышевская М.К., Лебединский 

В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК 

«Психология», 2003. – С.61-82. 

5. Лебединский В.В. Нарушения 

психического развития у детей: 

[Текст] / В.В. Лебединский. – М., 

1985.  

6. Пожар Л. Патопсихологія:[Текст] / 

Л.Пожар. — М., 1996.   
 

оцінки емоційно-

поведінкових 

комплексів на рівні 

базальної афективної 

комунікації. 

Поняття про 

привязанність, теорія 

прив’язаності Дж. 

Боулбі, результати 

досліджень емоційної 

прив’язаності.  

Проаналізувати 

основні типи 

прив’язаності дитини 

до матері. Варіанти 

порушення 

прив’язаності. 

 Схарактеризувати 

особливості поведінки 

матері, які 

стимулюють 

виникнення 

патологічної 

прив’язаності. 

Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  
 

наступного 

практичного 

заняття 

До 17.04 

10 

17.04 
Рівні емоційної 

регуляції. Четвертий 

Практичне 

заняття, 
1. Боулби Дж. Привязанность. – Москва, 

2003 

2 год 

Основні параметри 

-- 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
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18.10-

19.30 
рівень – рівень 

базальної афективної 

комунікації. 
 

опитування, 

презентація 

індивідуального 

завдання, 

аналіз 

літератури, 

групова робота 

[http://nkozlov.ru/library/psychology/d4

590/ ] 

2. Боулби Дж. Создание и разрушение 

эмоциональных связей / Пер. с англ. 

В.В. Старовойтова —2-е изд. — М.: 

Академический Проект, 2004.— 232 

с. 

3. Бардышевская М.К. Уровневая 

модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. 

психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

4. Бардышевская М.К., Лебединский 

В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК 

«Психология», 2003. – С.61-82. 

5. Лебединский В.В. Нарушения 

психического развития у детей: 

[Текст] / В.В. Лебединский. – М., 

1985.  

6. Скобло Г.В. Клинические аспекты 

феномена привязанности в раннем 

детском возрасте. Психиатрия. 

2007;05(29):34-38. 

7. Шпиц Р. «Психогенные заболевания у 

младенцев», 1952 [відео, в двох 

частинах] 

8. Шпиц Р.А. Коблинер У.Г. Первый год 

жизни. Психоаналитическое 

исследованик нормального и 

отклоняющегося развития объектных 

отношений. – М.: Академичный 

Проект, 2006. 
 

оцінки емоційно-

поведінкових 

комплексів на рівні 

базальної афективної 

комунікації. 

Поняття про 

привязанність, теорія 

прив’язаності Дж. 

Боулбі, результати 

досліджень емоційної 

прив’язаності.  

Проаналізувати 

основні типи 

прив’язаності дитини 

до матері. Варіанти 

порушення 

прив’язаності. 

 Схарактеризувати 

особливості поведінки 

матері, які 

стимулюють 

виникнення 

патологічної 

прив’язаності. 

Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  
 

11 

24.04 

18.10-

Тема 6. Рівні 

емоційної регуляції. 

П’ятий рівень – 

Лекція 

Презентація до 

лекції 

1. Бардышевская М.К. Уровневая 

модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. 

Основні завдання 

афективної сфери на 

рівні символічної 

Завдання до 

наступного 

практичного 

http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/
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19.30 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 

психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский 

В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК 

«Психология», 2003. – С.82-98. 

3. Верхотурова Н.Ю. К проблеме 

генезиса эмоциональной регуляции 

поведения в детском возрасте / Н.Ю. 

Верхотурова // Сибирский 

педагогический журнал: научно-

практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 

264―271. 
 

регуляції емоційних 

процесів. 

Причини спотворення 

диференціації досвіду 

дитини із значним 

зсувом у бік 

неприємного. 

Стереотипне 

програвання 

афективно 

неприємних 

переживань з 

поступовим 

вихолощуванням 

змісту чи з різким 

пригніченням ігрової 

та дослідницької 

активності.  

Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  
 

заняття 

До 1.05 
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та дослідницької 

активності. 
 

12 

1.05 

18.10-

19.30 

 Практичне 

заняття, 

опитування, 

презентація 

індивідуального 

завдання, 

аналіз 

літератури, 

групова робота 

1. Бардышевская М.К. Уровневая 

модель развития аффективно-

поведенческих комплексов // Вопр. 

психол. 2012. № 3. C. 68–77. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский 

В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. М.: УМК 

«Психология», 2003. – С.82-98. 

3. Верхотурова Н.Ю. К проблеме 

генезиса эмоциональной регуляции 

поведения в детском возрасте / Н.Ю. 

Верхотурова // Сибирский 

педагогический журнал: научно-

практическое издание. — 

Новосибирск, 2011. — № 8. ― С. 

264―271. 
 

2 год 

Основні завдання 

афективної сфери на 

рівні символічної 

регуляції емоційних 

процесів. 

Причини спотворення 

диференціації досвіду 

дитини із значним 

зсувом у бік 

неприємного. 

Стереотипне 

програвання 

афективно 

неприємних 

переживань з 

поступовим 

вихолощуванням 

змісту чи з різким 

пригніченням ігрової 

та дослідницької 

активності.  

Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами.  

Завдання для групової 

роботи: проаналізувати 

ситуацію розвитку 

дитини (кожна група 

отримує клінічний 

опис), виділити основні 

фактори патологічного 

-- 
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розвитку афективно-

поведінкової сфери, 

простежити за 

динамікою 

патологічних 

симптомів, виділити 

чинники та умови, за 

яких розгорталася 

яскрава патологічна 

симптоматика 

13 

8.05 

18.10-

19.30 

Тема 7. 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. Карта 

оцінки: 1) 

новоутворення, 

важливі для 

емоційного розвитку; 

2) репертуар 

афективного 

реагування на умови 

афективного 

навантаження, що 

Лекція 

Презентація до 

лекції 

1. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.99-161. 

2. Орехова О.А. Цветовая диагностика 

эмоций ребенка / О.А. Орехова. – Санкт-

Петербург : Речь, 2006. – 112 с  

3. Семаго H.Я. Проблемные дети: основы 

диагностической и коррекционной 

работы психолога /H. Я. Семаго, M. M. 

Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 c. 

4. 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. 

5. Эмоциональные нарушения в детском 

возрасте и их коррекция / Под ред. В. В. 

Лебединского и др. – М. : Изд-во МГУ, 

1990. – 196 с.  
 

Проаналізувати схему 

оцінки емоційних 

порушень. Параметри, 

що входять до 

загальної карти 

оцінкию 

Аналіз методики, 

адаптованої для оцінки 

динаміки афективного 

розвитку в ранньому 

віці. 

Презентація 

результатів 

самостійної роботи за 

обраними темами. 
 

Завдання до 

наступного 

практичного 

заняття 

До 15.05 
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викликає надсильні, 

болючі чи 

непереносимі емоції; 

3) здатність до 

регуляції за 

допомогою дорослого 

(а вподальшому, 

саморегуляції) мвоєї 

поведінки в ситуаціях, 

що викликають 

страхи, агресію – 

здатність дитини 

гальмувати свої 

потяги; 4)  динаміка 

афективного розвитку, 

типи регресів та 

фіксацій у розвитку. 5) 

тип тяжкості 

порушення 

емоційного розвитку. 

Варіант методики, 

адаптованої для 

оцінки динаміки 

афективного розвитку 

в ранньому віці.  
 

14 

15.05 

18.10-

19.30 

Діагностика 

порушення 

афективної регуляції 

в ранньому дитячому 

віці. 
 

Практичне 

заняття, 

опитування, 

презентація 

індивідуального 

завдання, 

аналіз 

літератури, 

групова робота 

1. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. 

Диагностика эмоциональных нарушений 

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

С.99-161. 

2. Орехова О.А. Цветовая диагностика 

эмоций ребенка / О.А. Орехова. – Санкт-

Петербург : Речь, 2006. – 112 с  

3. Семаго H.Я. Проблемные дети: основы 

диагностической и коррекционной 
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контрольна робота, 
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