
Приклади практичних завдань (кейсів) до заліку  

з навчальної дисципліни «Патопсихологія» 

Задача 1. Василь, 10 років. Звернулися мати і вчителька зі скаргою на низьку і нерівномірну 

успішність дитини. З бесіди з матір'ю стало відомо, що вагітність протікала із загрозою зриву, 

пологи були стрімкими, дитина народилася в асфіксії. Протягом першого року життя дитина 

перебував на обліку у невропатолога, однак всі навички освоювала своєчасно. Хлопчик 

відвідував дитячий садок і успішно справлявся з програмою, до школи пішов підготовленим. 

Останнім часом вчиться у звичайній школі і відвідує музичні заняття. Вдома Василь часто 

скаржиться на головний біль, насилу засинає. У школі успішність нерівномірна: іноді «забуває» 

добре відомі йому речі, іноді успішно справляється зі складними завданнями. 

При патопсихологічному обстеженні він охоче вступає в контакт, прагне досягнень. 

Працездатність низька, виражена виснажуваність за гіпостенічним типом. Тип сенсомоторики 

повільний, утруднене формування динамічного стереотипу. Обсяг уваги - низька норма, 

переключення і розподіл недостатні. Механічне запам'ятовування - в межах норми, стереотипне 

відтворення недостатнє. Рівень інтелекту відповідає віковій нормі, порушень мислення не 

виявлено. При виконанні графічних проб спостерігаються недостатність тонкої координації 

рухів, втрата окремих деталей зображення, порушення пропорцій фігур. Самооцінка адекватна. 

Відзначається виражена шкільна тривожність. Рівень домагань дещо занижений, проте реакція на 

успіх і невдачу адекватна. 

Який тип порушень у розвитку дитини відзначається? Яких заходів необхідно вжити? 

Задача 2. Олексій, 4 роки. Звернення з ініціативи вихователя дитячого садка у зв'язку з 

недорозвиненням мовлення. Із бесіди з мамою відомо, що батько та його брат почали розмовляти 

у віці 4 - 5 років. Вагітність матері проходила з токсикозом, пологи нормальні. Сидіти, ходити 

хлопчик почав своєчасно. Розуміє звернену мова, виконує прохання дорослих, але сам відтворює 

тільки окремі звуки, спілкується за допомогою жестів. Із трьох років відвідує дитячий садок. Там 

швидко адаптувався, охоче грає з 2 - 3 хлопчиками, намагається розмовляти з ними, але 

спілкується в основному за допомогою жестів. Якщо його не розуміють - плаче і б'ється. Гра 

відповідає вікові. 

При патопсихологічному обстеженні виявлена хороша невербальна пам'ять, здатність до 

встановлення зв'язку і послідовності подій, простих узагальнень. Самооцінка занижена. 

Виражена емоційна реакція і потреба в заохоченні. Для спілкування дитина використовує жести, 

міміку, окремі звукосполучення. Пасивний словниковий запас набагато перевищує активний. 

Який тип порушення розвитку є в даному випадку? Консультація якого фахівця 

обов'язкова? У якому типі дошкільного закладу дитина повинна навчатися? 

Задача 3. Юля Б. Учениця 4-го класу. Звернулася мама з ініціативи класного керівника у зв'язку 

з порушеннями поведінки. Педагога непокоїть те, що дівчинка прагне привернути до себе увагу, 

розповідає дивні фантастичні історії, в яких сама є головною героїнею: то її викрадали 

інопланетяни, то нападають бандити і шпигуни і т. д. Навчається дівчинка нерівномірно, залежно 

від інтересу до предмета і конкретній темі. Мама Юлі також зауважує схильність дочки до 

фантазування, але скаржиться і на те, що з перших років життя дівчинка була нетерпима до 

вимог і заборон. Домагаючись свого, падає на підлогу, кричить, розмахує ногами і руками. Такі 

реакції збереглися і в шкільному віці. Часто на будь-які вимоги реагує голосним плачем. Любить 

привертати до себе увагу гостей, співає, танцює, розповідає про свої успіхи в школі. 



При патопсихологічному обстеженні відзначається швидкий темп сенсомоторики. Висока 

працездатність поєднується з явищами перенасичуваності. Обсяг, переключення і розподіл уваги 

- висока норма, довільна концентрація дещо ускладнена. Механічна пам'ять - у межах норми. 

«Вилучення» і «узагальнення» виконуються на підставі істотних ознак, проте є і суб'єктивно-

значимі рішення. Самооцінка завищена, але виражена невпевненість у відношенні до себе з боку 

вчителів та однокласників. Спостерігається високий, нестійкий рівень домагань. 

У чому причини порушень поведінки у Юлі? Що можна порекомендувати? 

Завдання 4. Таня С. Учениця 3-го класу. Звернулася за консультацією мати дівчинки. На 

початку нового навчального року Таня перейшла в іншу школу, батьки змінили квартиру. 

Дівчинка важко переживала переїзд, зі страхом очікувала початку навчального року. Із середини 

вересня з'явилися незрозумілі дії: дівчинка стала постукувати по столу під час приготування 

уроків, писати тільки однієї й тієї самою ручкою. Останнім часом з'явилися скарги на головний 

біль, болі у серці і животі. За характером, на думку мами, дівчинка спокійна, дещо полохлива, 

боязка. З дитинства вирізняється великою охайністю, завжди тримає в повному порядку свої 

речі, іграшки, підручники. Переживає, якщо хтось із близьких приходить додому пізно. У школі 

посидюща, сумлінна, вчиться на «4» і «5», важко переживає випадкові «3». З дітьми спілкується, 

але близьких подруг немає. 

При патопсихологічному обстеженні відзначається рівномірно низький темп сенсомоторики. 

Працездатність не знижена. Механічне та смислове запам'ятовування успішне. Переключуваність 

і розподіл уваги дещо недостатні. Рівень узагальнення відповідає віковій нормі, але іноді є 2 - 3 

варіанти вирішення з сумнівами у їх правильності. Описи картин відображає тривогу за стан 

здоров'я домашніх. Відзначається висока шкільна тривожність. Самооцінка адекватна, 

диференційована, з деякими ускладненнями у сприйнятті думки оточуючих. Свою поведінку 

дівчинка пояснює сильним страхом, що виникають під час приготування уроків: «постукую 

завжди 3 рази по дереву, щоб не отримати двійку». Прагне позбутися цього стану, хоче стати 

більш впевненою. 

Які причини такого стану дівчинки? Що можна порекомендувати? 

Завдання 5. Ян 3. Учень 2-го класу. Звернувся батько з ініціативи вчительки у зв'язку з 

порушеннями поведінки сина. Дитина вчиться добре, легко справляється з програмою, але 

раптові спалахи гніву, бійки перешкоджають його перебуванню в школі. Останнім часом Ян 

побив 2 однокласників (один з них потрапив до лікарні), порвав щоденник, йшов кілька разів з 

уроків. Вдома поведінка теж не краще: кричить, кидає на підлогу посуд, рве книги і підручники. 

Після цього засмучується, обіцяє виправитися. Такі особливості характеру стали виявлятися 

приблизно з 3 років, до цього дитина росла і розвивалася нормально: ходити, говорити почав 

вчасно. У дитячому садку також постійно були скарги на порушення поведінки: бійки, 

ризиковані вчинки (ходив по даху дитсадка тощо). 

При патопсихологічному обстеженні хлопчик швидко вступає в контакт, ставлення до завдань 

дещо вибіркове. Виражена перенасичуваність. Темп сенсомоторики прискорений. Обсяг, 

переключення уваги - висока норма. Механічне запам'ятовування успішне, мислення логічне, з 

опорою на істотні ознаки. При дослідженні особистості відзначається диференційована 

самооцінка, випробуваний зазначає у себе дратівливість, запальність. Скаржиться на те, що не 

може зупинитися під час спалаху гніву. 

У чому причини порушень поведінки Яна? Що можна порекомендувати? 

 


