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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ  

з дисципліни «Анатомо-фізіологічні та генетичні засади психічної діяльності. 

Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія»

Курс: 4-й 

Спеціальність (спеціалізація) : 053 «Практична психологія» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 

31-40 балів - виставляється при наявності повної, змістовної відповіді на всі три питання,

представлені у завданні. Студент демонструє знання матеріалу, його розуміння, логічно викладає

відповіді на запитання, не допускає жодної помилки у використанні наукової термінології.

Психологічна задача розв'язана правильно.

21-30 балів – виставляється при достатньому рівні обізнаності студентів при відповіді на всі три

питання. В цілому, студент демонструє знання основного матеріалу питань, допускає 1-2 незначні

помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана в цілому

правильно.

11-20 балів – виставляється при неповній відповіді на зазначені питання, демонструє

фрагментарність і формальність у відповідях, недостатній рівень логіки й послідовності Студент

допускає 2-3 помилки при використанні наукової термінології. Психологічна задача розв'язана з

помилками.

1-10 балів – виставляється у разі уривчастості відповідей на запитання в екзаменаційного білету.

Студент допускає значні помилки при використанні наукової термінології. Рішення

психологічної задачі неправильне.

Перелік допоміжних матеріалів: - набір нейропсихологічних задач 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Нейропсихологія як наука.

2. Основні етапи становлення нейропсихології як самостійної галузі

психологічного знання.

3. Предмет і завдання нейропсихології.

4. Місце нейропсихології в системі наукового знання.

5. Напрями сучасної нейропсихології.

6. Методологічні принципи побудови нейропсихологічного дослідження.

7. Нейропсихологічні критерії норми та патології вищих психічних функцій.

8. Методи клінічного нейропсихологічного дослідження.

9. Методи експериментального нейропсихологічного дослідження.

10. Специфіка застосування методів нейропсихології до дослідження вищих

психічних функцій у дітей.

11. Проведення нейропсихологічного дослідження.

12. Розвиток головного мозку у філогенезі та онтогенезі в аспекті нейропсихології.

13. Анатомія та фізіологія головного мозку людини. Ділянки мозку, їх функції.

14. Кора великих півкуль головного мозку.

15. Підкоркові структури мозку. Співвідношення функцій коркових і підкоркових

структур у психічній діяльності людини.






