
                                        
 

 



 

 
 

 



 

Вступ 

Навчальна програма з дисципліни «Патопсихологія (із нейропсихологією)» 

складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки 

Бакалаврів    спеціальності психологія 053 

(назва рівня вищої освіти    код і назва спеціальності) 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення закономірностей 

розладів психічної діяльності при хворобі, а також засвоєння 

нейропсихологічного методу як інструменту системного аналізу взаємодії мозку 

та психіки.  

 

  Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Курс «Патопсихологія (із нейропсихологією)» є логічним продовженням таких 

дисциплін, як «Загальна психологія», «Клінічна психологія». Цей курс є 

важливим етапом комплексної підготовки студентів в рамках професійного 

зростання та формування професійного світогляду і відноситься до обов’язкових 

дисциплін. Вивчається на 2 курсі для студентів скороченого курсу. 

Даний курс покликаний сформувати у студентів науково-методологічний 

погляд на сучасний стан патопсихології і нейропсихології, на весь спектр розладів 

когнітивної, емоційно-вольової, поведінкової сфери, розладів особистості, а також 

їх причини і лікування з позицій основних біологічних, психологічних і 

соціокультурних підходів.  

Слід зазначити, що дослідження вищих психічних функцій надзвичайно 

актуально в зв'язку з поширеністю інсультів і черепно-мозкових травм з вкрай 

важкими наслідками і інвалідизацією, а також зростанням числа дітей із 

затримками розвитку і порушенням когнітивних функцій, зростанням дітей з 

РАС, якім необхідна корекція, реабілітація, нейрореабілітація в рамках яких 

можливо сформулювати альтернативні способи адаптації та соціалізації. Важлива 

роль належить нейропсихологічному обстеженню, що дає уявлення про механізми 

порушення ВПФ, є відправною точкою для побудови програм відновного 

навчання. Можливість кількісної оцінки прояву порушень дозволяє 

використовувати нейропсихологічну діагностику для відстеження динаміки 

відновлення ВПФ.  

Нейропсихологічні методи діагностики і корекції в даний час широко і 

успішно застосовуються в медичній та клінічній психології, в дефектології і 

педагогіці при дослідженні різних видів мовних розладів, в тому числі, пов'язаних 

з труднощами при навчанні в загальноосвітній школі. Ці методи можуть бути 

продуктивні в роботі з дітьми з системної мовної патологією, в першу чергу, із 

загальним недорозвиненням мови. При детальному нейропсихологічному 



вивченні у таких дітей виявляються різноманітні симптомокомплекси, які не 

вичерпуються одними мовними порушеннями. У більшості з них відзначається не 

сформованість різних вищих психічних функцій: праксичних, гностичних, пам'яті, 

уваги, тощо. Комплексне нейропсихологічне обстеження, що враховує вікові 

особливості та охоплює як мовні, так і немовні можливості людини, допомагає 

визначити, які області мозку не сформовані або порушені і розробити стратегію 

ефективної спрямованої корекції. 

Таким чином, курс сприяє формуванню професійного погляду на особливості 

розвитку людини, вміння відрізняти норму від патології, а також вміння 

застосовувати одержані теоретичні знання в професійній практики. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

МОДУЛЬ 1. Загальні питання патопсихології та нейропсихології 

Змістовий модуль 1. Предмет, завдання, методи патопсихології та 

нейропсихології. Принципи побудови патопсихологічного дослідження. 

Змістовий модуль 2. Історія розвитку патопсихології та нейропсихології. 

Змістовий модуль 3. Поняття норми та патології, здоров’я, психічного 

здоров’я. Умови виникнення та розвитку психічних розладів - етіологічні 

фактори.  

Змістовий модуль 4. Підходи до аналізу проблеми співвідношення мозку і 

психіки. Основі положення теорії системної динамічної локалізації ВПФ 

Л.С.Виготського-А.Р.Лурія. 

Змістовий модуль 5. Принципи структурно-функціональної організації 

мозку. Концепція трьох структурно-функціональних блоків мозку А.Р.Лурія. 

Нейропсихологічне діагностичне дослідження. 

МОДУЛЬ 2. Система психічних властивостей особистості та їх порушення 

Змістовий модуль 6. Порушення сприйняття та відчуттів. Агнозії, їх 

характеристика та види. Методи діагностики. 

Змістовий модуль 7. Апраксії як порушення довільних рухів і дій, 

методики виявлення. Класифікація апраксій.  

Змістовий модуль 8. Афазія як системне порушення мови. Форми афазій. 

Методи діагностики. 

Змістовий модуль 9. Порушення довільної регуляції різних форм психічної 

діяльності і поведінки в цілому при ураженні лобових часток. 

Змістовий модуль 10. Розлади пам’яті.  

Змістовий модуль 11. Розлади мислення: види та методи діагностики. 

Змістовий модуль 12. Розлади свідомості: кількісні та якісні.  

Змістовий модуль 13. Розлади емоційно-вольової сфери особистості та 

розлади настрою. 

Змістовий модуль 14. Розлади особистості. 

Змістовий модуль 15. Розлади поведінки. 

Змістовий модуль 16. Патопсихологічний портрет хворого на шизофренію, 

епілепсію, неврози. 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета: ознайомлення студентів із прикладною значимістю патопсихології  

та нейропсихології як наук і її можливостями у вирішенні практичних завдань 

психології. 

 

Завдання: 
 

1. Показати значення і місце патопсихології і нейропсихології в системі наук про 

здоров'я людини, з'ясувати предмет і методи патопсихології і нейропсихології. 

2. Дати студентам знання про класифікацію психічних розладів - порушення 

психічних функцій та функціонування особистості, їх види, форми та 

походження. 

3. Сформувати у студентів навички аналізу впливу різних факторів на невротичний 

розвиток особистості та постанови функціонального діагнозу. 

4. Допомогти студентам у практичному оволодінні комплексом діагностичних 

ознак, за допомогою яких можна віднести порушення психічного здоров'я до 

певної категорії психічних розладів. 

5. Сприяти формуванню високої професійної культури психолога, творчому 

відношенню до професійної діяльності, розумінню меж своєї компетенції і розва-

жливому відношенню до надання професійної психологічної допомоги тим, хто її 

потребують, виходячи з гуманістичних позицій. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

 

Загальних (ЗК): 
 ЗК 1. . Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії 

Спеціальних фахових (СК) 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків 

  СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій  

СК.13. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють характер 

їх індивідуального функціонування та розвитку. 



Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен знати: 

 

- методологічні принципи та основні напрями патопсихологічних 

- досліджень;  принципи побудови патопсихологічного обстеження; 

- клінічні прояви розладів основних психічних процесів;   

- закономірності та механізми порушень психічних процесів; 

- закономірності та перебіг розладів свідомості та самосвідомості; 

- особливості невротичних порушень та ендогенних психічних 

- захворювань;  характеристику порушень психічного розвитку особистості. 

вміти:   

- застосовувати отримані знання з патопсихології на практиці; 

- підбирати адекватні експериментальні методики патопсихологічного 

дослідження;   

- сформулювати мету і задачі патопсихологічного дослідження; 

- вивчити медичну документацію хворого; 

- дослідити стан психічних функцій, процесів, станів пацієнта; 

- виявити патопсихологічні регістр-синдроми; 

- провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного дослідження;  

- сформулювати висновки та скласти протокол досліджень; 

- правильно оцінювати проблематику клієнта; 

- визначати рекомендований в конкретному випадку метод терапії; 

- застосовувати окремі психотерапевтичні вправи та методики. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години, що становить  

4  кредиту ЄКТС. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Загальні питання патопсихології та нейропсихології 

 

Тема 1. Предмет, завдання, методи патопсихології та нейропсихології. 

Принципи побудови патопсихологічного дослідження. 

Тема 2. Історія розвитку патопсихології та нейропсихології. 

Тема 3. Поняття норми та патології, здоров’я, психічного здоров’я. Умови 

виникнення та розвитку психічних розладів - етіологічні фактори.  

Тема 4. Підходи до аналізу проблеми співвідношення мозку і психіки. 

Основі положення теорії системної динамічної локалізації ВПФ Л.С.Виготського-

А.Р.Лурія. 

Тема 5. Принципи структурно-функціональної організації мозку. Концепція 

трьох структурно-функціональних блоків мозку А.Р.Лурія. Нейропсихологічне 

діагностичне дослідження. 

МОДУЛЬ 2. Система психічних властивостей особистості та їх порушення 

Тема 1. Порушення сприйняття та відчуттів. Агнозії, їх характеристика та 

види. Методи діагностики. 



Тема 2. Апраксії як порушення довільних рухів і дій, методики виявлення. 

Класифікація апраксій.  

Тема 3. Афазія як системне порушення мови. Форми афазій. Методи 

діагностики. 

Тема 4 Порушення довільної регуляції різних форм психічної діяльності і 

поведінки в цілому при ураженні лобових часток. 

Тема 5. Розлади пам’яті.  

Тема 6. Розлади мислення: види та методи діагностики. 

Тема 7. Розлади свідомості: кількісні та якісні.  

Тема 8. Розлади емоційно-вольової сфери особистості та розлади настрою. 

Тема 9. Розлади особистості. 

Тема 10. Розлади поведінки. 

Тема 11. Патопсихологічний портрет хворого на шизофренію, епілепсію, 

неврози. 
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Електронні інформаційні ресурси 

1. twirpx.com/file/524552/  

2. knigi.tr200.ru  



3. student-library.net  

4. alleng.ru/edu/philos3.htm  

5. monsimulacres.at.ua/load/12  

6. chitalka.info/gumaniratni_nauki.html  

7. konspect.com/philosophy.html  

8. iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherbа 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Методи діагностики успішності навчання: тести 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 

85 - 89 В добре 

75 - 84 С 

70 - 74 D задовільно 

60 – 69 E 

35 – 59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 


