
 

ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Поля форми  Опис поля форми 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка  

Інститут людини 

Кафедра спеціальної та 

інклюзивної освіти 

Максимчук Марія Олександрівна, кандидат 

психологічних наук, старший викладач 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. 

Програма Екзамену з 

дисципліни 

 

Анатомо-фізіологічні та генетичні засади 

психічної діяльності.  

Змістовий модуль 4. «Нейропсихологія» 

Курс  3,4 

Спеціальність(спеціалізація) Психологія. Практична психологія 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

 

Письмова 

Тривалість проведення: 3 академічні години 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 

40 балів 

Критерії оцінювання За перше завдання (теоретичне) – max 15 балів 

за правильну відповідь, яка демонструє знання 

і розуміння теоретичного матеріалу. 

За друге завдання (аналітичне) – max 15 балів 

за правильну, розгорнуту відповідь, з наявним 

аналізом та аргументацією власної позиції 

щодо змісту питання. 

За третє завдання (практичне) – max 10 балів за 

розгорнуту відповідь, яка на достатньо 

високому рівні презентує правильність та 

аргументованість розв’язування 

нейропсихологічної задачі. 

Перелік допоміжних 

матеріалів: 

- 

Орієнтовний перелік 

питань: 
Теоретичні питання 

1. Обґрунтуйте специфіку нейропсихології 

як науки. 

2. Опишіть основні етапи становлення 

нейропсихології як самостійної галузі 

психологічного знання. 

3. Опишіть предмет і завдання 

нейропсихології. 

4. Обгрунтуйте місце нейропсихології в 



системі наукового знання. 

5. Розкрийте методологічні принципи 

побудови нейропсихологічного 

дослідження. 

6. Опишіть нейропсихологічні критерії 

норми та патології вищих психічних 

функцій. 

7. Опишіть методи клінічного 

нейропсихологічного дослідження. 

8. Опишіть методи експериментального 

нейропсихологічного дослідження. 

9. Розкрийте специфіку застосування 

методів нейропсихології у дослідженні 

вищих психічних функцій у дітей. 

10. Опишіть розвиток головного мозку у 

філогенезі в аспекті нейропсихології. 

11. Опишіть розвиток головного мозку 

людини в онтогенезі. 

12. Опишіть будову та функції підкіркових 

структур головного мозку людини.  

13. Опишіть будову та функції кори 

головного мозку людини.  

14. Розкрийте системні принципи роботи 

мозку 

15. Опишіть загальне уявлення про 

цитоархітектонічні поля кори головного 

мозку. 

16. Розкрийте поняття про структурно-

системну організацію мозку людини. 

17. Опишіть основні структурно-

функціональні блоки мозку та їх 

взаємодію. 

18. Розкрийте теорію системної динамічної 

локалізації вищих психічних функцій. 

19. Опишіть вищі психічні функції як 

системи, вкажіть їх складові. 

20. Обгрунтуйте твердження про анатомічну 

та функціональну асиметрію мозку. 

21. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження потиличних, потилично-тім’яних 

і тім’яних відділів кори великих півкуль 

мозку. 

22. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження скроневих зон півкуль головного 

мозку. 



23. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження премоторних відділів кори. 

24. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження префронтальної конвенситальної 

ділянки мозку. 

25. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження префронтальної медіобазальної 

зони мозку. 

26. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

ураження глибинних підкоркових структур 

головного мозку. 

27. Розкрийте методологічні принципи 

відновлення вищих психічних функцій. 

28. Розкрийте зміст методу «заміщувальний 

онтогенез». 

29. Розкрийте суть дисгенетичного синдрому. 

30. Опишіть нейропсихологічні синдроми 

розвитку, що відхиляється. 

 

Аналітичні питання 

31. Проаналізуйте історичні досягнення та 

сучасний стан нейропсихології.   

32. Проаналізуйте значення робіт Л.С. 

Виготського у становленні 

нейропсихології. 

33. Проаналізуйте предмет і завдання різних 

галузей нейропсихології. 

34. Проаналізуйте взаємозв’зок 

нейропсихології та інших галузей 

психологічної науки. 

35. Здійсніть порівняльний аналіз напрямів 

сучасної нейропсихології. 

36. Здійсніть порівняльний аналіз підходів 

локалізаціонізму, антилокалізаціонізму в 

нейропсихології. 

37. Проаналізуйте завдання та принципи 

нейропсихологічної діагностики.  

38. Проаналізуйте вимоги до матеріалу,  

методів та процедури нейропсихологічного 

обстеження.  

39. Здійсніть порівняльний аналіз методів 

дослідження рухових функцій для 

діагностики різних видів праксису. 

40. Здійсніть порівняльний аналіз методів 

дослідження сприймання для діагностики 



різних видів гнозису. 

41. Проаналізуйте основні методики 

діагностики просторового гнозису. 

42. Проаналізуйте співвідношення фактор – 

синдром – симптом. Розкрийте його роль у 

здійсненні синдромного аналізу порушень 

ВПФ.  

43. Проаналізуйте основні закономірності 

розвитку ЦНС в онтогенезі. 

44. Здійсніть порівняльний аналіз будови і 

функцій первинних, вторинних і третинних 

полей кори головного мозку. 

45. Здійсніть порівняльний аналіз функцій 

трьох блоків головного мозку. 

46. Проаналізуйте співвідношення функцій 

коркових і підкоркових структур у 

психічній діяльності людини.  

47. Здійсніть порівняльний аналіз функцій 

пірамідної та екстрапірамідної системи у 

забеспеченні рухів і дій. 

48. Проаналізуйте співвідношення функцій 

правої та лівої півкуль головного мозку. 

49. Проаналізуйте співвідношення функцій 

переднього і заднього мозку. 

50. Здійсніть порівняльний аналіз синдромів  

ураження потиличних, потилично-тім’яних 

і тім’яних відділів кори великих півкуль 

мозку. 

51. Здійсніть порівняльний аналіз синдромів 

при ураженні підкоркових структур 

52. Здійсніть порівняльний аналіз синдромів 

ураження скроневих зон правої та лівої 

півкулі головного мозку. 

53. Здійсніть порівняльний аналіз різних 

варіантів прояву «лобного синдрому».  

54. Проаналізуйте основні прояви синдрому 

функціональної несформованості лобних 

відділів мозку.  

55. Проаналізуйте основні прояви синдрому 

функціональної несформованості лівої 

скроневої області.  

56. Проаналізуйте основні прояви синдрому 

функціональної несформованості 

мозолистого тіла.  

57. Проаналізуйте основні прояви синдрому 



 

 


