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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Патопсихологія» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС.  

Семестровий контроль - екзамен 

  

Опис навчальної дисципліни 
 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Патопсихологія» 

 

Лекції: 22 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 12 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год., у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

28 год. 

Семестр: ІІ  

 

Індивідуальне 

завдання:  

1. Описати методики 

патопсихологічного 

дослідження (реферат) 

2. Проведення дитячої 

проективної методики  

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120)  

Вид та форма 

семестрового 

контролю:  

екзамен 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення з основами психічних 

та неврологічних хвороб, методами їх психологічної діагностики та корекції, 

роботою психолога у психіатричному стаціонарі, визначення значення для 

психології кваліфікації інтелектуального, емоційного-вольового дефекту, 

розладів особистості та розкриття їх місця в системі психологічного знання. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни “Патопсихологія” полягають у 

формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: здатність 

вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної 

діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. А 

також таких загальних компетентностей: 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами 

 

Фахових компетентностей: 

1. Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / 

або практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної 

практичної діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
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8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної 

етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі 

психологічної діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням 

сучасних наукових методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та 

адекватно обирати релевантну актуальним завданням психологічної 

практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки 

у нормі та патології у контексті визначення та розв’язання 

професійних завдань. 

16. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або 

розв’язання актуальної наукової/практичної проблеми у галузі 

клінічної психології. 

17. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають 

продемонструвати такі результати навчання:  

знати: 

- об’єкт, предмет і методологію патопсихології, її понятійно-

категоріальний апарат, загальну термінологію, що застосовується у 

патопсихології, напрямки розвитку; загальнотеоретичні положення 

дисципліни; 

- основні категорії, принципи, закони патопсихології; теоретичне 

обґрунтування проблем патопсихології; особливості застосування знань 

патопсихології; 

- закономірності та механізми поведінки психолога при вирішуванні 

проблем, пов'язаних з патопсихологією; методи патопсихології та особливості 

їх використання. 

вміти:  

-  аналізувати психологічні факти та явища в зв'язку з патопсихологією; 

-  планувати та організовувати дії практичного психолога з опорою на 

патопсихологію; 

-  орієнтуватися в основних напрямках застосування патопсихології; 
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-  застосовувати знання патопсихології при формуванні підходів до 

людини. 

                    

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

№
 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всього Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Патопсихологія як наука.  

1 Історія розвитку 

патопсихології  
12 2 2   10 

2 Методологічні проблеми 

патопсихології.  

20 8 4 2 2 12 

3 Особистість та хвороба 

 

14 4 2 2  10 

 Разом за частиною 1 46 14 8 4 2 32 

Частина 2. Патопсихологічна діагностика осіб з порушеннями психічної діяльності. 

Патопсихологічні регістр-синдроми 

4 Особливості 

патопсихологічної 

діагностики пацієнтів з 

порушеннями психічної 

діяльності. Патопсихологічні 

симптомокомплекси 

24 12 8 4  12 

5 Порушення свідомості та 

самосвідомості 

14 4 2 2  10 

6 Особливості 

патопсихологічного 

дослідження дітей та 

підлітків  

24 8 2 2 4 16 

7 Етичні принципи 

патопсихолога 

12 2 2   10 

 Разом за частиною 2 74 26 14 8 4 48 

 Всього годин 120 40 22 12 6 80 

 Екзамен       

 

Індивідуальне завдання. 

Проведіть будь-яку з дитячих проективних методик. Результати викласти 

у презентації 

 

3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  
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2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, іспит, індивідуальні 

завдання, питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, іспит. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуальних завдань протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 А  Відмінно 

82-89 В Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 С Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 D Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Е Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 FX Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 F Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

 

5. Питання до іспиту 

1. Предмет і завдання патопсихології. 

2. Взаємозв'язок патопсихології з іншими дисциплінами. 

3. Історія становлення патопсихології як науки. 

4. Співвідношення патопсихології та психопатології. 

5. Основні принципи побудови патопсихологічного дослідження. 

6. Метод вивчення медичної документації. 

7. Формування мети і завдання патопсихологічного дослідження. 
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8. Поняття етіології і патогенезу; класифікація психічних хвороб. 

9. Типи перебігу психічних захворювань. 

10. Загальна психопатологія, поняття симптому, синдрому; продуктивні та 

негативні симптоми; психотичний і непсихотичний рівень психічних 

розладів. 

11. Психологічні механізми порушень сприйняття. 

12. Методики діагностики особливостей сприйняття пацієнта. 

13. Захворювання, при яких порушується сприйняття. 

14. Розлади сприйняття: ілюзії і психосенсорні розлади. 

15. Розлади сприйняття: істинні та псевдогалюцинації. 

16. Поняття маячення. Види маячення. 

17. Види порушень пам'яті. 

18. Психологічні механізми порушень пам'яті. 

19. Співвідношення порушень пам'яті та уваги. 

20. Безпосередня та опосередкована пам'ять. 

21. Методики досліджень пам'яті. 

22. Види амнезій. 

23. Парамнезії, їх види; Корсаковський амнестичний синдром. 

24. Методи дослідження динамічних розладів пам'яті. 

25. Психологічні механізми та клінічна феноменологія розладів мислення. 

26. Психологічні механізми порушень процесів узагальнення та 

абстрагування. 

27. Методи дослідження порушень мислення. 

28. Причини порушень розумової працездатності. 

29. Вплив мотиваційної сфери на працездатність. 

30. Аномалії емоційної сфери особистості. 

31. Методи дослідження самооцінки. 

32. Характерні ознаки онейроіду. 

33. Характерні ознаки деліріозного стану свідомості. 

34. Затьмарення, види затьмарень. 

35. Методики дослідження особистісних порушень. 

36. Патопсихологічні регістр-синдроми. 

37. Етичні принципи патопсихолога. 

 

 

6. Рекомендована література 

 

Основна література: 

 

1. Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика. Киев, 1983 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической 

диагностике. СПб., 1999. 

3. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. М., 1981. 

4. Зейгарник Б.Ф. Патопсихология. М., 1976. 

5. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 
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6. Клиническая психология: учебник для вузов./Под. ред. 

Б.Д.Карвасарского.-СПб: Питер, 2002. 

7. Либин А.В. Дифференциальная  психология. - М.:  Смысл, 2000. 

8. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 

1970. 

Додаткова: 

9. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х кн. М.: Педагогика, 

1982. 

10. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. М., 1999. 

11. Блейлер Е.  Руководство по психиатрии.-Берлин.-1993-542с. 

12. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М.-1968 

13. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988 

14. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К., 1997. 

15. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика. 

М., 1998 

16. Детская патопсихология. Хрестоматия./Сост. Н.Л. Белопольская. М., 

2000. 

17. Зейгарник  Б.В. Личность и патология деятельности. М: изд-во МГУ.-

1971.-99с. 
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