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1.Опис навчальної дисципліни  

   

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Загальна кількість: 

кредитів – 4 

 

 

годин – 120 

 

 

змістових модулів –2  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність _053 

Психологія  

 

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)   

очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

3 3 

Семестр 

1-й 1-2-й 

Лекції 

20  год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 102 год.  

Форма підсумкового 

контролю:  

іспит 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета: формування  у  студентів  теоретичних  основ  патопсихології  з  основами 

нейропсихології, розуміння історії розвитку і структури сучасних  знань у галузі даної 

науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних  знань, їх прикладної значущості в 

рішенні питань з інших галузей психології,  медицини і педагогіки.   

Завдання: 

– опанувати фундаментальні теоретичні засади патопсихології;   

– сформувати уявлення про місце патопсихології в контексті інших  

психологічних   дисциплін,   зв’язку   з   іншими   суміжними   дисциплінами  (віковою 

психологією, клінічною психологією, педагогікою, фізіологією);   

- сформувати  уявлення  про  основи  нейропсихології,  обґрунтувати   

роль та місце нейропсихології в системі сучасних медичних знань,   

розрізняти  основні  напрямки  нейропсихології,  їх  об’єкт  і  мету,    

скласти схему комплексного нейропсихологічного дослідження;   

–  ознайомити  студентів  з  основними  методами  патопсихологічного  дослідження;   

–ознайомити студентів із загальнопсихологічними фундаментальними  проблемами, 

що вирішуються патопсихологією;  

– сформувати  практичні  навички та вміння  при застосуванні  

патопсихологічних діагностичних методик, навчитись  інтерпретувати  одержані   дані   

відповідно   до   завдання,   складати   висновок   на   основі  одержаних результатів.   

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПРН9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та  просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,  круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення  фахових завдань, у тому 

числі демонструвати лідерські якості. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку,  слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та  громадській діяльності.  

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
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ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування  методів когнітивної та 

емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та  психічного стану.    

ПР20. Демонструвати знання та розуміння основних законів психічної  діяльності людини, що 

визначаються у загальній, віковій, соціальній,  юридичній, політичній, клінічній психології, 

етнопсихології.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

- фундаментальні  теоретичні  основи  патопсихології;   

- основні   методи  патопсихологічного  дослідження;  

-  загальнопсихологічні  фундаментальні  проблеми,   вирішувані  

патопсихологією;  

вміти: 

- збирати  анамнез  для  дорослих;   

- формулювати  завдання  патопсихологічного  дослідження  випробуваного; 

- складати  програму   патопсихологічного   дослідження,   наводити   її   обґрунтування; 

- володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери і  особистості  

(не  менше  15  методик);  

- встановлювати  взаємозв'язки  між  виявленими в ході психодіагностики феноменами і 

інтерпретувати одержані  дані;  

- складати патопсихологічний висновок за даними патопсихологічного дослідження;  

- складати документацію патопсихологічного дослідження для  архіву (протоколи 

дослідження, виписки з історії хвороби).   

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 Основи патопсихології та нейропсихології  

Тема 1 Патопсихологія, її предмет, теоретичні основи і актуальні проблеми.   

Місце патопсихології  в системі сучасних наук про людину. Виникнення 

патопсихології як галузі знання, суміжної відносно психології і  психіатрії.  

Патопсихологія  і  психіатрія  як  дві  галузі  знання,  що  мають  спільний   об'єкт,   але   

різний   предмет   вивчення.   Наукові,   практичні   і  методологічні  передумови  виділення  

патопсихології  як  самостійної  гілки  клінічної  психології. Патопсихологія  і медична 

психологія. Поняття «патопсихологія»  і «психопатологія», їх відмінності. Вплив різних  

загально психологічних  теорій  на  становлення  патопсихології  (асоціативна  психологія,  

біхевіоризм,  гештальтпсихологія,  психоаналіз,  гуманістична,  когнітивна  психологія 

тощо). Вплив психіатричних концепцій на  становлення патопсихології (В.М. Бєхтерев, 

С.С. Корсаков, Е. Крепелін, Е.  Блейлер   та   ін.).   Внесок   Б.В.   Зейгарник   до   

патопсихології:   розробка  теоретичних основ, методології дослідження, психологічної 

феноменології  психічних порушень.    

Тема 2 Проблема психічної норми та патології.   

Проблема  норми  в  патопсихології,  основа  нормального  розвитку.  Розвиток 

уявлень про норму в історичному аспекті. Сучасні уявлення про  норму  людського 

організму. Критерії «відхилень» від  «норми». Загальноприйняті показники,   що   свідчать   

про   норму   функціонування  організму і психіки людини. Співвідношення понять норми 

і здоров'я у сфері  психічної  і  психофізіологічної  діяльності  людини.  Проблема  станів  

між  нормою і  патологією (акцентуація,  девіації  та  ін.).  Необхідність  психологічної 

кваліфікації фахівця, який працює з даними станами. Підходи  до  оцінки   поведінкової 

норми, патології  і девіацій:  соціальний, психологічний, психіатричний,    

етнокультуральний,  віковий,   гендерний,  професійний, феноменологічний. Переваги і 

в ади статистичного підходу до  оцінки  норми.  Характеристика  норми  з  погляду  

функціональних  систем.  Психічна  адаптація  і  дезадаптація.  Існуючі  підходи  до  

прогнозування  розвитку явищ дезадаптації. Способи взаємодії індивіда і середовища.   
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Тема 3 Принципи побудови патопсихологічного дослідження.   
Методи дослідження в патопсихології, їхня класифікація, особливості  

застосування.  Значення  патопсихологічних  досліджень  для  теоретичних  питань  

психіатрії  і  методологічних  питань  психології.  Спостереження.  Бесіда:  інтерв'ю,  

збір  і  аналіз  анамнезу.  Приладові  психофізіологічні  і  апаратурні  методики. Тести, 

опитувальники. Проективні методи в  патопсихології.  Патопсихологічний експеримент. 

Особливості проведення  патопсихологічного експерименту. Основні принципи аналізу і 

інтерпретації  даних.  Навчальний  експеримент.  Технологія  проведення,  цілі  і  задачі,  

організація  та  етапи  проведення.  Виявлення  ефективності  навчального  експерименту, 

а також психокоректувальної або психотерапевтичної роботи.   

Тема 4 Нейропсихологія. Основні поняття, методи дослідження, основні   

напрямки розвитку, історичні етапи становлення.    

Базові нейропсихологічні поняття. Основні напрямки нейропсихології:  клінічна 

нейропсихологія, експериментальна нейропсихологія, реабілітаційна  нейропсихологія  і  

психофізіологічна  нейропсихологія.  Об’єкт  та  предмет  дослідження   клінічної та   

експериментальної   нейропсихології.   Основні  завдання  та  методи  дослідження  

реабілітаційної  та  психофізіологічної  нейропсихології.   Історичні   етапи   розвитку   

нейропсихології   як   науки.  Нейропсихологічне дослідження і його роль у 

патопсихологічної практиці  Методи нейропсихологічного обстеження.   

 

Змістовий модуль 2. Основні види порушень психіки та особистості   

Тема 5 Порушення відчуття, сприйняття, уваги.   

Психологія  відчуття.  Абсолютний  поріг  чутливості.  Чутливість  до  розрізнення.  

Адаптація  і  сенсибілізація.  Структурна  складність  відчуттів.  Вплив відчуттів на 

психічний тонус. Патопсихологія відчуття. Класифікація  порушень  (гіперестезії, 

сенестопатії, синестезії).  Основні критерії їх  диференціації.  Чинники,  що  впливають  

на  виникнення  цих  порушень.  Психологія  і  патопсихологія  сприйняття.  Властивості  

і  фази  сприйняття.  Необхідні умови розвитку сприйняття. Види патопсихологічних 

розладів при  порушеннях сприйняття і їхнє патопсихологічне обґрунтування. Психологія і  

патопсихологія уваги. Основні властивості уваги. Види уваги. Порушення  об'єму, 

спрямованості уваги, надмірна тугорухливість, виснажуваність уваги.  Основні методи 

дослідження порушень уваги, відчуття, сприйняття,  працездатності.   

Тема 6 Порушення пам'яті, мислення, мовлення.   

Психологія  пам'яті.  Види  пам'яті,  їхня  класифікація.  Обсяг  пам'яті.  Механізми  

запам'ятовування.  Патопсихологія  пам'яті.  Кількісні  і  якісні  порушення пам'яті. 

Психологічний аспект порушень пам'яті: безпосередньої  пам'яті,  динаміки мнестичної 

діяльності,  опосередкованої  пам'яті,  мотиваційного  компоненту  пам'яті.  

Особливості  порушення  пам'яті  при  психічних захворюваннях органічного ґенезу. 

Психологія мислення. Теорії  мислення.  Основні  операції  мислення.  Мислення  та  

інтелект.  Розвиток  мислення в онтогенезі і його види. Патопсихологія  мислення.  

Клінічна і  психологічна   феноменологія   порушень   мислення,   основні  критерії 

їх  диференціації.  Сучасні  психологічні  концепції  про  механізми  порушень  мислення.  

Порушення  операціонального  аспекту  мислення.  Порушення  особистісного 

компоненту  мислення.  Порушення  динаміки  діяльності мислення. 

Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення  при психічних 

захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції).  Психологія і патопсихологія 

мовлення. Розлади мовлення (афазії, дизартрії,  мутизм). Основні  методи дослідження 

порушень пам'яті, мислення,  мовлення.    

Тема 7 Порушення особистості.   

Проблема  співвідношення  клінічної  і  психологічної  феноменології  особистісних  

розладів  при  психічних  захворюваннях.  Патопсихологічні  прояви порушень 
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особистості.  Патопсихологічний  підхід  до вивчення  особистісних порушень: 

методологічні передумови і основні принципи аналізу. Порушення структури  ієрархії  

мотивів.  Формування  патологічних  потреб  і  мотивів.  Порушення  смислоутворювання. 

 Порушення  саморегуляції і опосередкування.  Порушення критичності і 

спонтанності поведінки. Порушення формування  характерологічних особливостей  

особистості.  Основні  методичні  прийоми  дослідження порушень особистості в 

патопсихології.   

Тема 8 Порушення свідомості та самосвідомості.   

Поняття свідомості у філософії, психології і психіатрії. Поняття «ясної»  та  

«потьмареної»  свідомості.  «Змінені»  стани  свідомості.  Психологічна  характеристика 

окремих видів порушення свідомості. Порушення  самосвідомості: уявлення про структуру 

цих порушень, їхнє місце в загальній  картині порушень психічної діяльності. Проблема 

несвідомого в  патопсихології. Роль свідомості і несвідомого в симптомогенезі. Неврози,  

реактивні стани, психосоматози – прояви несвідомих форм мотиваційної та  емоційної 

сфери психічного життя людини. Методичні можливості вивчення  порушень свідомості і 

самосвідомості. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усь

ого 

у тому числі Усь

ого 

у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 8 9 10  11  12  

Змістовий модуль 1 Основи патопсихології та нейропсихології  

Тема 1 Патопсихологія, її 

предмет, теоретичні основи і 

актуальні проблеми. 

14 2 2  10 12 2   10 

Тема 2 Проблема психічної 

норми та патології.   

14 2 2  10 10    10 

Тема 3 Принципи побудови 

патопсихологічного 

дослідження. 

14 2 2  10 10    10 

Тема 4 Нейропсихологія. 

Основні поняття, методи 

дослідження, основні   

напрямки розвитку, історичні 

етапи становлення. 

14 2 2  10 12 2   10 

Разом за змістовим модулем 

1 

56 8 8  40 44 4   40 

Змістовий модуль 2. Основні види порушень психіки та особистості   

Тема 5 Порушення відчуття, 

сприйняття, уваги. 

14 2 2  10 19 2 2  15 

Тема 6 Порушення пам'яті, 

мислення, мовлення 

14 2 2  10 17 2   15 

Тема 7 Порушення 

особистості. 

18 4 4  10 19 2 2  15 

Тема 8 Порушення свідомості 

та самосвідомості. 

18 4 4  10 21 2 2  17 
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Разом за змістовим модулем 

3 

64 12 12  40 76 8 6  62 

Разом  120 20 20  80 120 12 6  102 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські  заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

очна заочна 

1.  Патопсихологія, її предмет, теоретичні основи і актуальні 

проблеми. 

2  

2.  Проблема психічної норми та патології.   2  

3.  Принципи побудови патопсихологічного дослідження. 2  

4.  Нейропсихологія. Основні поняття, методи дослідження, основні  

напрямки розвитку, історичні етапи становлення. 

2  

5.  Порушення відчуття, сприйняття, уваги. 2 2 

6.  Порушення пам'яті, мислення, мовлення 2  

7.  Порушення особистості. 4 2 

8.  Порушення свідомості та самосвідомості. 4 2 

 Разом 20 6 

 

7. Теми лабораторних  занять 

Лабораторні  заняття не передбачені. 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 

Годин 

очна заочна 

1.  Вплив психіатричних концепцій на  становлення патопсихології 

(В.М. Бєхтерев, С.С. Корсаков, Е. Крепелін, Е.  Блейлер   та   ін.) 

(реферат).   Внесок   Б.В.   Зейгарник   до   патопсихології 

(презентація). 

10 10 

2.  Психічна  адаптація  і  дезадаптація (реферат).  Існуючі  підходи  

до  прогнозування  розвитку явищ дезадаптації (презентація). 

10 10 

3.  Основні принципи аналізу та інтерпретації даних у 

патопсихологічному дослідженні (презентація). 

10 10 

4.  Нейропсихологічне дослідження  і його роль у патопсихологічній 

практиці. Методи нейропсихологічного дослідження (реферат, 

презентація). 

10 10 

5.  Психологія  відчуття. Абсолютний поріг чутливості.   

Чутливість до розрізнення. Адаптація і сенсибілізація.   

Структурна складність відчуттів. Вплив відчуттів на  

психічний тонус. Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови 

розвитку  сприйняття. Види патопсихологічних  розладів при  

порушеннях  сприйняття і  їхнє патопсихологічне  обґрунтування. 

Види уваги. Порушення уваги (реферати, практичне завдання). 

10 15 

6.  Механізми запам'ятовування.Кількісні і якісні  порушенняпам'яті. 

Психологічний аспект порушень  пам'яті (презентація)..  

10 15 



9 

 

Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції   

мислення.  Мислення  та  інтелект (практичне завдання).  

Розлади мовлення (афазії, дизартрія, мутизм) (реферат).. 

7.  Порушення формування характерологічних особливостей 

особистості (реферат, практичне завдання). 

10 15 

8.  Неврози, реактивні  стани,  психосоматози – прояви несвідомих 

форм  мотиваційної та емоційної  сфери психічного життя людини 

(презентація). 

10 17 

 Разом 80 102 

 

9. Методи навчання 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 

індивідуальних завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні 

завдання. 

 

10. Форми контролю і методи оцінювання 

                          (у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості студента 

з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання конкретних завдань 

та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних занять (лекції, 

практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 

- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
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 Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (6 балів за 

теми 1-6, 7 балів за 

теми 7,8) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо).  

Добре (5 балів за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

Задовільно (4 балів 

тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (2 

балів за тему) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  

Критерії оцінювання самостійної роботи  

Вид Максим к-

сть балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація 3 здатність студента презентувати доповідь відповідно 

змісту навчального матеріалу та супроводити її 

оригінальним візуальним представленням. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела; продемонструвати дотримання лексичних, 

фразеологічних, граматичних і стилістичних норм 

української літературної мови. 

Практичне  завдання 4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
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прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Місце патопсихології в системі сучасних наук про людину.  

2. Виникнення патопсихології як галузі знання, суміжної відносно психології і 

психіатрії.  

3. Патопсихологія і психіатрія як дві галузі знання, що мають спільний об'єкт, але різний 

предмет вивчення.  

4. Наукові, практичні і методологічні передумови виділення патопсихології як 

самостійної гілки клінічної психології.  

5. Патопсихологія і медична психологія.  

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

7. Вплив різних загальнопсихологічних теорій на становлення патопсихології 

(асоціативна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія, психоаналіз, гуманістична, 

когнітивна психологія тощо).  

8. Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихології (В.М. Бєхтерев, С.С. 

Корсаков, Е. Крепелін, Е. Блейлер та ін.).  

9. Внесок Б.В. Зейгарник до патопсихології: розробка теоретичних основ, методології 

дослідження, психологічної феноменології психічних порушень. 

10. Проблема норми в патопсихології, основа нормального розвитку.  

11. Розвиток уявлень про норму в історичному аспекті.  

12. Сучасні уявлення про норму людського організму.  

13. Критерії «відхилень» від «норми». Загальноприйняті показники, що свідчать про 

норму функціонування організму і психіки людини. 

14. Співвідношення понять норми і здоров'я у сфері психічної і психофізіологічної 

діяльності людини.  

15. Проблема станів між нормою і патологією (акцентуація, девіації та ін.). 

16. Необхідність психологічної кваліфікації фахівця, який працює з даними станами. 

17. Підходи до оцінки поведінкової норми, патології і девіацій: соціальний, 

психологічний, психіатричний, етнокультуральний, віковий, гендерний, професійний, 

феноменологічний.  

18. Переваги і вади статистичного підходу до оцінки норми. 

19. Характеристика норми з погляду функціональних систем.  

20. Психічна адаптація і дезадаптація.  

21. Існуючі підходи до прогнозування розвитку явищ дезадаптації.  

22. Способи взаємодії індивіда і середовища. 

23. Методи дослідження в патопсихології, їхня класифікація, особливості застосування.  

24. Значення патопсихологічних досліджень для теоретичних питань психіатрії і 

методологічних питань психології.  

25. Спостереження. Бесіда: інтерв'ю, збір і аналіз анамнезу.  

26. Приладові психофізіологічні і апаратурні методики.  

27. Тести, опитувальники.  

28. Проективні методи в патопсихології.   

29. Патопсихологічний експеримент. Особливості проведення патопсихологічного 

експерименту.  

30. Основні принципи аналізу і інтерпретації даних.  

31. Навчальний експеримент. Технологія проведення, цілі і задачі, організація та етапи 

проведення.  

32. Виявлення ефективності навчального експерименту, а також психокоректувальної або 
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психотерапевтичної роботи. 

33. Базові нейропсихологічні поняття.  

34. Основні напрямки нейропсихології: клінічна нейропсихологія, експериментальна 

нейропсихологія, реабілітаційна нейропсихологія і психофізіологічна нейропсихологія. 

35. Об’єкт та предмет дослідження клінічної та експериментальної нейропсихології.  

36. Основні завдання та методи дослідження реабілітаційної та психофізіологічної 

нейропсихології.  

37. Історичні етапи розвитку нейропсихології як науки.  

38. Нейропсихологічне дослідження і його роль у патопсихологічної практиці. 

39. Методи нейропсихологічного обстеження.  

40. Основні нейропсихологічні синдроми. 

41. Психологія відчуття. Абсолютний поріг чутливості.  

42. Чутливість до розрізнення. Адаптація і сенсибілізація.  

43. Структурна складність відчуттів. Вплив відчуттів на психічний тонус. Патопсихологія 

відчуття.  

44. Класифікація порушень (гіперестезії, сенестопатії, синестезії). Основні критерії їх 

диференціації. Чинники, що впливають на виникнення цих порушень.  

45. Психологія і патопсихологія сприйняття. Властивості і фази сприйняття. Необхідні 

умови розвитку сприйняття.  

46. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприйняття і їхнє 

патопсихологічне обґрунтування.  

47. Психологія і патопсихологія уваги. Основні властивості уваги. Види уваги. 

Порушення об'єму, спрямованості уваги, надмірна тугорухливість, виснажуваність уваги.  

48. Основні методи дослідження порушень уваги, відчуття, сприйняття, працездатності. 

49. Психологія пам'яті. Види пам'яті, їхня класифікація. Обсяг пам'яті. Механізми 

запам'ятовування. Патопсихологія пам'яті.  

50. Кількісні і якісні порушення пам'яті.  

51. Психологічний аспект порушень пам'яті: безпосередньої пам'яті, динаміки мнестичної 

діяльності, опосередкованої пам'яті, мотиваційного компоненту пам'яті. 

52. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях органічного ґенезу.  

53. Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції мислення. Мислення та 

інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і його види. Патопсихологія мислення.  

54. Клінічна і психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх 

диференціації.  

55. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення.  

56. Порушення операціонального аспекту мислення.  

57. Порушення особистісного компоненту мислення.  

58. Порушення динаміки діяльності мислення.  

59. Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при психічних 

захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції).  

60. Психологія і патопсихологія мовлення.  

61. Розлади мовлення (афазії, дизартрії, мутизм).  

62. Основні методи дослідження порушень пам'яті, мислення, мовлення.  

63. Проблема співвідношення клінічної і психологічної феноменології особистісних 

розладів при психічних захворюваннях.  

64. Патопсихологічні прояви порушень особистості. 

65. Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: методологічні 

передумови і основні принципи аналізу.  

66. Порушення структури ієрархії мотивів.  

67. Формування патологічних потреб і мотивів.  

68. Порушення смислоутворювання.  
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69. Порушення саморегуляції і опосередкування.  

70. Порушення критичності і спонтанності поведінки. 

71. Порушення формування характерологічних особливостей особистості.  

72. Основні методичні прийоми дослідження порушень особистості в патопсихології. 

73. Поняття свідомості у філософії, психології і психіатрії. Поняття «ясної» та 

«потьмареної» свідомості.  

74. «Змінені» стани свідомості. Психологічна характеристика окремих видів порушення 

свідомості.  

75. Порушення самосвідомості: уявлення про структуру цих порушень, їхнє місце в 

загальній картині порушень психічної діяльності.  

76. Проблема несвідомого в патопсихології. Роль свідомості і несвідомого в 

симптомогенезі.  

77. Неврози, реактивні стани, психосоматози – прояви несвідомих форм мотиваційної та 

емоційної сфери психічного життя людини.  

78. Методичні можливості вивчення порушень свідомості і самосвідомості. 

79. Визначення поняття діагнозу. Варіанти діагнозу: попередній, остаточний, клінічний і 

патологоанатомічний.  

80. Процес встановлення діагнозу.  

81. Види та класифікації діагнозу.  

82. 4 компоненти діагнозу: а) морфологічний або позитивний, синдромний діагноз, б) 

функціональний, в) патогенетичний, патофізіологічний, г) етіологічний – за причинами 

виникнення.  

83. «Діагноз хвороби» і «діагноз хворого».  

84. 5 аспектів клінічного діагнозу: а) морфологічний або анатомічний, б) 

патофізіологічний, функціональний, в) етіологічний, г) патогенетичний, д) синдромний. 

85. Предмет психологічного діагнозу.  

86. Три рівні психологічного діагнозу згідно з Л.С. Виготським.  

87. Поняття психологічного діагнозу у психологічній діагностиці.  

88. Компоненти психологічного діагнозу.  

89. Схема постановки психологічного діагнозу Януша Рейковського. 

90. Психіатрична діагностика. Міжнародні системи класифікації хвороб. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточний та періодичний контроль 
Підсумковий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Індивідуальне 

самостійне 

завдання  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 40 100 6 6 6 6 6 6 7 7 

24 26 

Т1, Т2, Т3, Т4 – теми змістових модулів 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 
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70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 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.Навчально методичне забезпечення 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  
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рівня акредитації / І.С. Вітенко. - К. : Здоров’я , 2007. - 208 с. 
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І.В. Лінський //Український вісник психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 2 (83). – С. 105. 
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