
                                        
 

 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин – 120  

 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

             (вид завдання) 

Галузь знань 

05 - Соціальні та 

поведінкові науки  
 (шифр і назва) 

 

Спеціальність  

053 Психологія 

 (код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

 

__бакалавр__ 

Нормативна  

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

1-й 2-й 

Лекції 

46 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 106 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: ___іспит 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Патопсихологія (із нейропсихологією»: 

ознайомлення студентів із прикладною значимістю патопсихології  та 

нейропсихології як наук і її можливостями у вирішенні практичних завдань 

психології. 

 

Завдання навчальної дисципліни «Патопсихологія (із нейропсихологією)»: 

показати значення і місце патопсихології і нейропсихології в системі наук про 

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

дати студентам знання про класифікацію психічних розладів - порушення 

психічних функцій та функціонування особистості, їх види, форми та 

походження; сформувати у студентів навички аналізу впливу різних факторів на 

невротичний розвиток особистості та постанови функціонального діагнозу; 

допомогти студентам у практичному оволодінні комплексом діагностичних ознак, 

за допомогою яких можна віднести порушення психічного здоров'я до певної 

категорії психічних розладів; сприяти формуванню високої професійної культури 

психолога, творчому відношенню до професійної діяльності, розумінню меж своєї 

компетенції і розважливому 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. 

 

 

 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 6. Порушення сприйняття та відчуттів. Агнозії, їх характеристика та 

види. Методи діагностики. 

Тема 7. Апраксії як порушення довільних рухів і дій, методики виявлення. 

Класифікація апраксій.  

Тема 8. Афазія як системне порушення мови. Форми афазій. Методи 

діагностики. 

Тема 9. Порушення довільної регуляції різних форм психічної діяльності і 

поведінки в цілому при ураженні лобових часток. 

Тема 10. Розлади пам’яті.  



Тема 11. Розлади мислення: види та методи діагностики. 

Тема 12. Розлади свідомості: кількісні та якісні.  

Тема 13. Розлади емоційно-вольової сфери особистості та розлади настрою. 

Тема 14. Розлади особистості. 

Тема 15. Розлади поведінки. 

Тема 16. Патопсихологічний портрет хворого на шизофренію, епілепсію, 

неврози. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Загальні питання патопсихології та нейропсихології 

 

Тема 1. Предмет, 

завдання, методи 

патопсихології та 

нейропсихології. 

Принципи 

побудови 

патопсихологічног

о дослідження. 

4 2 - - 2 8 2 - - 6 

Тема 2. Історія 

розвитку 

патопсихології та 

нейропсихології. 

5 2 - - 3 6 - - - 6 

Тема 3. Поняття 

норми та патології, 

здоров’я, 

психічного 

здоров’я. Умови 

виникнення та 

розвитку психічних 

розладів - 

етіологічні 

фактори.  

5 2 - - 3 8 2 - - 6 

Тема 4. Підходи до 

аналізу проблеми 

співвідношення 

мозку і психіки. 

Основі положення 

теорії системної 

динамічної 

локалізації ВПФ 

Л.С.Виготського-

А.Р.Лурія. 

8 4 - - 4 8 2 - - 6 

Тема 5. Принципи 6 2 - - 4 8 2 - - 6 



структурно-

функціональної 

організації мозку. 

Концепція трьох 

структурно-

функціональних 

блоків мозку 

А.Р.Лурія. 

Нейропсихологічне 

діагностичне 

дослідження. 

Разом за змістовим 

модулем 1 

28 12 - - 16 38 8 - - 30 

Змістовий модуль 2. Система психічних властивостей особистості та їх 

порушення 

Тема 6.   

Порушення 

сприйняття та 

відчуттів. Агнозії, 

їх характеристика 

та види. Методи 

діагностики. 

8 2 2 - 4 10 2 2 - 6 

Тема 7. Апраксії як 

порушення 

довільних рухів і 

дій, методики 

виявлення. 

Класифікація 

апраксій. 

8 2 2 - 4 9 - 2 - 7 

Тема 8. Афазія як 

системне 

порушення мови. 

Форми афазій. 

Методи 

діагностики. 

6 2 - - 4 7 - - - 7 

Тема 9.Порушення 

довільної регуляції 

різних форм 

психічної 

діяльності і 

поведінки в цілому 

при ураженні 

лобових часток. 

8 2 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 10. Розлади 

пам’яті.  

8 2 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 11. Розлади 

мислення: види та 

методи 

діагностики. 

10 4 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 12. Розлади 

свідомості: 

кількісні та якісні.  

10 4 2 - 4 7 - - - 7 



 

* – за наявності 

 5. Теми семінарських занять 

 

Програмою не передбачені. 

6. Теми практичних  занять 

 

 

7.Теми лабораторних занять 

 

Програмою не передбачені. 

8. Самостійна робота 

 

Форма самостійної роботи - аналіз навчальної літератури, форма звітності - 

доповідь, реферат, конспект. 

Тема 13. Розлади 

емоційно-вольової 

сфери особистості 

та розлади 

настрою. 

8 4 - - 4 7 - - - 7 

Тема 14. Розлади 

особистості. 

10 4 2 - 4 7 - - - 7 

Тема 15. Розлади 

поведінки. 

8 4 - - 4 7 - - - 7 

Тема 16. 

Патопсихологічний 

портрет хворого на 

шизофренію, 

епілепсію, неврози. 

8 4 - - 4 7 - - - 7 

Разом за змістовим 

модулем 2 

92 34 14 - 44 69 2 4  76 

ІНДЗ* - - - - - - - - - - 

Усього годин 120 46 14 - 60 120 10 4  10

6 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Порушення сприйняття та відчуттів. Агнозії, їх характеристика та 

види. Методи діагностики. 

2 

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

Класифікація апраксій. 

2 

3 Порушення довільної регуляції різних форм психічної діяльності і 

поведінки в цілому при ураженні лобових часток. 

2 

4 Розлади пам’яті.  2 

5 Розлади мислення: види та методи діагностики. 2 

6 Розлади свідомості: кількісні та якісні.  2 

7 Розлади особистості. 2 

 РАЗОМ 14 



Передбачається вивчення додаткових питань для самостійного опрацювання, 

які не входять до плану аудиторних занять і забезпечують поглиблене вивчення 

студентами тем в процесі підготовки до практичних занять:  

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальні завдання призначені для підготовки та участі студентів в 

науковій роботі кафедри. Завдання мають бути виконані письмово. 

 

10. Методи навчання 

Програмою курсу передбачено читання лекцій, виконання практичних 

робіт, організацію дискусій, відео-презентації та демонстрації прикладів. 

Освоєння курсу припускає, крім відвідування лекцій і практичних занять, 

виконання домашніх завдань.  

 

 

11. Методи контролю 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та реферати, 

письмові контрольні завдання, участь у дискусіях та обговореннях,індивідуальні 

завдання.  

До поточної оцінки можуть бути додані бали за участь студента у науково-

дослідницькій, пошуковій роботі, олімпіадах та конференціях за даною 

дисципліною. Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Патопсихологія як психологічна дисципліна: її предмет, задачі, актуальні 

проблеми.  

2. Історія розвитку патопсихології та нейропсихолоігії.  

3. Поняття «патопсихологія» і «психопатологія», їх відмінності. 

4. Вплив загальнопсихологічних теорій на розвиток патопсихології.  

5. Значення патопсихологічних досліджень для розвитку загальнотеоретичних 

питань психології і практичних задач психіатрії.  

6. Нейропсихологічне діагностичне дослідження. 

7. Підходи до аналізу проблеми співвідношення мозку і психіки. Основі 

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

А.Р.Лурія. 

8. Принципи структурно-функціональної організації мозку. Концепція трьох 

структурно-функціональних блоків мозку А.Р.Лурія. 

9. Розвиток уявлень про норму в історичному аспекті.  

10. Критерії відхилень від норми.  

11. Показники нормального функціонування психіки. 

12. Методи дослідження в патопсихології, їхня класифікація, особливості 

застосування. 



13. Патопсихологічний експеримент: особливості проведення патопсихологічного 

експерименту.  

14. Порушення сприйняття та відчуттів. Агнозії, їх характеристика та види. 

Методи діагностики. 

15. Психологія і патопсихологія уваги. Класифікація порушень уваги. 

16. Психологія пам'яті. Кількісні порушення пам'яті (амнезія, гіпермнезія, 

гіпомнезія)  

17. Якісні порушення пам'яті – парамнезії (дежавю, конфабуляції, 

псевдоремінісценції).  

18. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях органічного 

ґенезу.  

19. Психологія мислення. Клінічна і психологічна феноменологія порушень 

мислення, основні критерії їх диференціації.  

20. Порушення операціонального аспекту мислення. 

21. Порушення особистісного компоненту мислення.  

22. Порушення динаміки діяльності мислення.  

23. Порушення процесу саморегуляції пізнавальної діяльності.  

24. Афазія як системне порушення мови. Форми афазій. Методи діагностики. 

25. Патопсихологічні прояви порушень особистості. 

26. Порушення структури ієрархії мотивів. Формування патологічних потреб і 

мотивів. 

27. Порушення довільної регуляції різних форм психічної діяльності і поведінки в 

цілому при ураженні лобових часток  

28. Поняття «ясної» і «потьмареної» свідомості. Розлади свідомості: кількісні та 

якісні.  

29. Розлади емоційно-вольової сфери особистості та розлади настрою. 

30. Методи дослідження порушень сприйняття в патопсихології. 

31. Методи дослідження порушень уваги в патопсихології. 

32. Методи дослідження порушень пам'яті в патопсихології. 

33. Методи дослідження порушень мислення в патопсихології. 

34. Методи дослідження порушень мовлення в патопсихології. 

35. Методи дослідження порушень особистості в патопсихології. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Орієнтовний приклад для екзамену 
 

 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 

Модульний 

контроль 2 

Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

10 10 10 10 10 100 

 

 

 

 



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 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій, методичні вказівки з організації самостійної роботи 

студентів до дисципліни «Патопсихологія (із нейропсихологією)». 

1. Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-

модульною системою) / Н.В. Родіна /  Методичні рекомендації по організації 

самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.- Одеса, 

«Негоціант», 2007. - 40 с. 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Зейгарник Б. В. Патопсихология. – М., 2004. – 576 с. 

2. Войтенко Р.М. Социальная психиатрия с основами медико-социальной 

экспертизы и реабилитации: Руководство для врачей и психологов. – СПб.; 

ИКФ «Фолиант», 2002. – 256 с. 

3. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология. –М.: ФЕНИКС, 

2016. – 416 с.  

 

Додаткова  

1.Бизюк А. П. Патопсихология: краткий курс в контексте общей и клинической 

психологии. / Под. ред. Л. М. Шпициной. СанктПетербург, 2010. – 416 с.  

2. Бержере Ж. Патопсихология. Психоаналитический подход: теория и клиника./ 

Пер. с фр. Москва: Аспект Пресс, 2008. – 397 с.  



3.Вольф М. Патопсихология и ее методы. СанктПетербург: Питер, 2004. – 192 с.  

4. Зверева Н. В., Казьмина О. Ю., Каримулина Е. Г. Патопсихология детского и 

юношеского возраста. М: Академия, 2008. – 208 с.  

5. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. – 

М.: Класс, 2000. – 464 с. 

6.Комер Р. Патопсихология поведения. СанктПетербург, 2008. – 640 с.  

7.Блейхер В. М. , Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихологія. Ростов на 

Дону, – 1996.  

8.Мартинюк А. І. Патопсихологія. Київ: центр учбової літератури, 2008. – 207 с  

 

 
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 

 

 


