
 



1.  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Патопсихологія» є 

формування теоретичних уявлень про механізми виникнення, функціонування 

та розвитку патологічних станів психіки; формування навичок застосування 

методів патопсихологічного дослідження, проведення патопсихологічного 

експерименту, складання патопсихологічного висновку, диференціації 

психологічних феноменів та психопатологічних синдромів; розширення 

наукових уявлень про принципи та основні напрями патопсихологічних 

досліджень. 

   Предмет: теорія і практика  розвитку патологічних станів психіки      

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

• вивчення особливостей виникнення та протікання відхилень у 

психічному розвитку людини. 

• Оволодіння навичками планування патопсихологічного дослідження, 

обробки й інтерпретації результатів; 

• ознайомлення з формами та механізмами порушень окремих психічних 

процесів, свідомості та самосвідомості; 

• розробка заходів з психотерапії з урахуванням особливостей реабілітації 

особистості 

Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:    

 знати: 

 основні  категорії  патопсихології; 

 історичних передумов та перспектив розвитку патопсихології; 

 види  порушень психіки;  

 вікові особливості  порушень психіки;  

 основні методи психологічної допомоги. 
 

Вміти: 

 аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості 

у ході її онтогенезу і соціогенезу; 

 надавати фахову допомогу особам з відхиленнями у психічному розвитку. 

 володіти  практичними навичками та вміннями  при застосуванні 

патопсихологічних діагностичних методик, навчитись інтерпретувати 

одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних 

результатів. 
 

Студент набуде компетентностей: 

1.Загальні компетентності 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 



використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 ЗК 8.  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

технології.  

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

2.Спеціальні компетентності: 

СК 1.  Розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально- педагогічного, юридичного, 

економічного, медичного). 

СК 4.   Здатність до розуміння соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості. 

СК 7. Здатність розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити 

ефективні методи. 

СК 8. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших 

особливостей. 

СК 10.  Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних 

груп та громад. 

Результати навчання: 

РН 1. Здійснювати пошук, аналіз і оброблення інформації для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 3. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі в професійній  діяльності. 

РН 5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних принципів і стандартів 

соціальної роботи. 

РН 6. Використовувати методи профілактики, соціальної діагностики та 

сучасного інструментарію в професійній діяльності. 

РН 14. Планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та 

роботу інших осіб у спеціалізованому контексті. 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст дисципліни:  

Змістовний модуль 1.  

Теоретичні основи патопсихології. 

Тема 1. Патопсихологія як наука.Предмет та завдання курсу. 

Предмет та завдання патопсихології. Структура патопсихології. 

Патопсихологія та психопатологія: співвідношення понять. Психічне 

захворювання: поняття, причини та рівні. Історія розвитку патопсихології. 

Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихологіїю. 

 Тема 2. Історія розвитку патопсихології  

Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та 

Росії. Становлення вітчизняної патопсихології 

Тема 3. Методи дослідження в патопсихології. 

Особливості застосування та класифікація методів дослідження. 

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. 

Тема4 . Принципи та методи побудови патопсихологічного 

дослідження. 

Специфіка патопсихологічного експерименту. Принципи побудови 

патопсихологічного експерименту. Основні вимоги до змісту та проведення 

патопсихологічного дослідження. Основні принципи аналізу і інтерпретації 

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

організація та етапи проведення. Рекомендації до складання  висновку 

патопсихологічного дослідження.. 

Змістовий модуль 2. 

Основні види порушень психіки та особистості 

Тема 5. Порушення відчуття та сприймання. 

Патопсихологія відчуття. Класифікація порушень (гіперестезії, 

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

впливають на виникнення цих порушень. Психологія і патопсихологія 

сприймання. Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови розвитку 

сприйняття. Види патопсихологічних розладів при порушеннях сприймання та 

їхнє патопсихологічне обґрунтування. 

Тема 6. Патопсихологія уваги. 

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. Методи дослідження розладів уваги. 

Тема 7. Порушення пам'яті. 



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. 

Тема 8. Патопсихологія мислення. 

Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції мислення. 

Мислення та інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і його види. Клінічна і 

психологічна феноменологія порушень мислення, основні критерії їх 

диференціації. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень 

мислення. Порушення операційного аспекту мислення. Порушення 

особистісного компоненту мислення. Порушення динаміки діяльності 

мислення. Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення 

при психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції). 

Тема 9. Психологія і патопсихологія мовлення. 

Мова як матеріальне вираження мислення. Види мовлення. Розлади 

мовлення (афазії, дизартрії, мутизм). Порушення фонаційного 

(голосоутворюючого) оформлення вимовної сторони мовлення. Структурно-

семантичне системне порушення мови. Основні методи дослідження порушень 

пам'яті, мислення, мовлення. 

Тема 10. Порушення особистості. 

Проблема співвідношення клінічної і психологічної феноменології 

особистісних розладів при психічних захворюваннях. Патопсихологічні прояви 

порушень 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 11. 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. 



Тема 12. Афективні розлади. 

Порушення емоційної сфери.Тривожні розлади. Фобічні розлади. Розлади 

настрою.Емоційні синдроми. Маніакальний, депресивний та апатичний 

синдроми.Воля та її порушення. Зниження вольової активності.Порушення 

потягів. Імпульсивні потяги. 

Тема13. Межові розлади.Психосоматичні розлади.  

Дифференциальная діагностика, терапія.Невротичні розлади. Органні 

неврози. Психогенні розлади. Нозогенії (нозогенні реакції). Особистісні 

розлади. Соматогенії. 

Тема 14. Вікові аспекти патопсихології. 

Вивчення дітей першого року життя. період новонародженості, віку 

немовляти та раннього дитинства. Прояви вродженої невропатії, аутичних 

розладів, гіпердинамічні розлади. Типові психологічні порушення дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Розлади настрою.Психологічні 

особливості та психосоматичні розлади у підлітків та в ранній юності. 

Акцентуації характеру. Психологічні особливості та психічні розлади в осіб 

зрілого, похилого та старечого віку. Культуральні синдроми. Психологія 

сімейних відносин. Саногенне та патогенне мислення 

Тема 15.Сучасні підходи до надання психолого-психіатричної допомоги. 

Мета і завдання спеціальних навчальних закладів для осіб з відхиленнями в 

психофізичному розвитку та поведінці.Відкриті спеціальні навчальні заклади 

для дітей з відхиленнями в розвитку. Закриті спеціальні навчальні заклади для 

неповнолітніх з відхиленнями в поведінці.Проблеми та перспективи організації 

спеціальних форм навчання й виховання дітей з відхилення. 

Тема 16.Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки.  

Поняття про девіантну поведінку. Способи взаємодії індивіда з реальністю 

(пристосування, боротьба, хворобливе протистояння, втеча від реальності, 

ігнорування). Типи девіантної поведінки. Делінквентна поведінка. Адиктивна 

поведінка. Особливості людей з адиктивними формами поведінки. 

Патохарактерологічний тип девіантної поведінки.  

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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III семестр 

Змістовний модуль І  

Теоретичні основи патопсихології. 

 

Тема 1. Патопсихологія як 

наука.Предмет та завдання курсу. 

 

2 

 

2 

   

 

 

Тема 2. Історія розвитку 

патопсихології 

8 2  2 4 

Тема 3. Методи дослідження в 

патопсихології. 

8 2  2 4 

Тема 4. Принципи та методи побудови 

патопсихологічного дослідження. 

4 2  2  

 

 

 

Контроль знань матеріалу 

Модуль 1 

2   2  

 

Змістовий модуль 2. 

Основні види порушень психіки та особистості. 

Тема5. Порушення відчуття та 

сприймання. 

6 2  2 4 

Тема 6. Патопсихологія уваги. 8 2  2 4 

Тема 7. Порушення пам'яті. 2 2  2  

Тема 8. Патопсихологія мислення. 8 2  2 4 

Тема 9. Психологія і патопсихологія 

мовлення. 

8 2  2 4 

Тема 10. Порушення особистості. 8 2  2 4 

Тема 11. Порушення свідомості та 

самосвідомості. 

8 2  2 4 

Тема 12. Афективні розлади. 8 2  2 4 

Тема13. Межові 

розлади.Психосоматичні розлади.  

8 2  2 4 

Тема 14. Вікові аспекти 

патопсихології. 

8 2  2 4 

Тема 15.Сучасні підходи до надання 

психолого-психіатричної допомоги. 

8 4  2 4 

 



Тема16.Патопсихологічний розвиток 

як фактор девіантної поведінки.  

 

8 4  2  

Контроль знань матервалу 

Модуль 2. 

8   2  

Підсумкове заняття. 8   2  

Разом за III семестр 120 36  36 48 

 

 

 

3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

III семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількість 

годин 

1. Патопсихологія як наука.Предмет та завдання курсу. 

Предмет та завдання патопсихології. Структура патопсихології. 

Патопсихологія та психопатологія: співвідношення понять. 

Психічне захворювання: поняття, причини та рівні. 

2 

2.  Історія розвитку патопсихології  
Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та 

світі. Становлення вітчизняної патопсихології 

2 

3. Методи дослідження в патопсихології. 

Особливості застосування та класифікація методів дослідження. 

Значення патопсихологічних досліджень для теоретичних питань 

психіатрії і методологічних питань психології. 

2 

4. Принципи та методи побудови патопсихологічного 

дослідження. 

Специфіка патопсихологічного експерименту. Принципи побудови 

патопсихологічного експерименту. Основні вимоги до змісту та 

проведення патопсихологічного дослідження. Основні принципи 

аналізу і інтерпретації даних. 

2 

5. Порушення відчуття та сприймання. 

Патопсихологія відчуття. Класифікація порушень 

(гіперестезії, сенестопатії, синестезії). Основні критерії їх 

диференціації. Чинники, що впливають на виникнення цих 

порушень. Психологія і патопсихологія сприймання. Властивості і 

фази сприйняття. Необхідні умови розвитку сприйняття.  

2 

6. Патопсихологія уваги. 

Психологія і патопсихологія уваги. Основні властивості уваги. 

Види уваги. Порушення об'єму, спрямованості уваги, надмірна 

тугорухливість, виснажуваність уваги 

2 

7.  Порушення пам'яті. 

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

пам'яті. Механізми запам'ятовування. Патопсихологія пам'яті. 

2 



Кількісні і якісні порушення пам'яті. Особливості порушення 

пам'яті при психічних захворюваннях органічного ґенезу. 

8.  Патопсихологія мислення. 

Психологія мислення. Теорії мислення. Основні операції 

мислення. Мислення та інтелект. Розвиток мислення в онтогенезі і 

його види. Клінічна і психологічна феноменологія порушень 

мислення, основні критерії їх диференціації. 

2 

9. Психологія і патопсихологія мовлення. 

Мова як матеріальне вираження мислення. Види мовлення. 

Розлади мовлення (афазії, дизартрії, мутизм). Порушення 

фонаційного (голосоутворюючого) оформлення вимовної сторони 

мовлення. 

2 

10.  Порушення особистості. 

Проблема співвідношення клінічної і психологічної феноменології 

особистісних розладів при психічних захворюваннях. 

Патопсихологічні прояви порушень особистості. 

Патопсихологічний підхід до вивчення особистісних порушень: 

методологічні передумови і основні принципи аналізу 

2 

11. 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. 

2 

12. Афективні розлади. 

Порушення емоційної сфери.Тривожні розлади. Фобічні розлади. 

Розлади настрою.Емоційні синдроми. Маніакальний, депресивний 

та апатичний синдроми. 

2 

13.  Межові розлади.Психосоматичні розлади.  

Дифференциальная діагностика, терапія.Невротичні розлади. 

2 

14.  Вікові аспекти патопсихології. 

Вивчення дітей першого року життя. період новонародженості, 

віку немовляти та раннього дитинства. Прояви вродженої 

невропатії, аутичних розладів, гіпердинамічні розлади. Типові 

психологічні порушення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Розлади настрою. 

2 

15. 

16. 

Сучасні підходи до надання психолого-психіатричної допомоги. 

Мета і завдання спеціальних навчальних закладів для осіб з 

відхиленнями в психофізичному розвитку та поведінці 

4 

17. 

18. 

Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки.  

Поняття про девіантну поведінку. Способи взаємодії індивіда з 

реальністю (пристосування, боротьба, хворобливе протистояння, 

втеча від реальності, ігнорування). 

4 
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Перелік практичних (лабораторних, семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

III семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(лабораторного, семінарського) заняття 

Кількість 

годин 

1. Історія розвитку патопсихології.  

Вплив психіатричних концепцій на становлення патопсихологіїю. 

 

2 

2. Методи дослідження в патопсихології. 

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

психофізіологічні і апаратурні методики. Тести, опитувальники. 

Проективні методи в патопсихології. 

2 

3 Навчальний експеримент. Технологія проведення, цілі і задачі, 

організація та етапи проведення. Рекомендації до складання  висновку 

патопсихологічного дослідження.. 

2 

4. Модульнтй контроль знань №1 2 

5. Властивості і фази сприйняття. Необхідні умови розвитку 

сприйняття. Види патопсихологічних розладів при порушеннях 

сприймання та їхнє патопсихологічне обґрунтування. 

2 

6. Методи дослідження розладів уваги. 

Основні методи дослідження порушень уваги, відчуття, сприйняття, 

працездатності. Методи дослідження розладів уваги. 

 

2 

7. Особливості порушення пам'яті при психічних захворюваннях 

органічного ґенезу. 

2 

8. Сучасні психологічні концепції про механізми порушень мислення.  

Порушення операційного аспекту мислення. Порушення особистісного 

компоненту мислення. Порушення динаміки діяльності мислення. 

Характеристика патопсихологічної структури порушень мислення при 

психічних захворюваннях (шизофренії, епілепсії, енцефаліті, деменції). 

2 

9. Структурно-семантичне системне порушення мови. Основні методи 

дослідження порушень пам'яті, мислення, мовлення. 

2 

10. Основні методичні прийоми дослідження порушень особистості в 

патопсихології. 

Порушення саморегуляції і опосередкування. Порушення критичності і 

спонтанності поведінки. Порушення формування характерологічних 

особливостей особистості. Основні методичні прийоми дослідження 

порушень особистості в патопсихології. 

2 

11. Порушення самосвідомості: 

Структуру цих порушень, їхнє місце в загальній картині порушень 

психічної діяльності. 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. 

2 

12. Воля та її порушення. Зниження вольової активності.Порушення 

потягів. Імпульсивні потяги. 

2 



13. Органні неврози. Психогенні розлади. Нозогенії (нозогенні реакції). 

Особистісні розлади. Соматогенії. 

2 

14. Психологічні особливості та психосоматичні розлади у підлітків та 

в ранній юності. 

Акцентуації характеру. Психологічні особливості та психічні розлади в 

осіб зрілого, похилого та старечого віку. Психологія сімейних 

відносин. Саногенне та патогенне мислення. 

2 

15. Проблеми та перспективи організації спеціальних форм навчання 

й виховання дітей з відхилення. 

Відкриті спеціальні навчальні заклади для дітей з відхиленнями в 

розвитку. Закриті спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх з 

відхиленнями в поведінці.Проблеми та перспективи організації 

спеціальних форм навчання й виховання дітей з відхилення. 

2 

16. Типи девіантної поведінки.  

Делінквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Особливості людей з 

адиктивними формами поведінки. Патохарактерологічний тип девіантної 

поведінки.  

2 

17. Модульнтй контроль знань №1 2 

18. Підсумкове заняття 2 
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Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

К-сть 

Год. 

1. Психічне захворювання: поняття, причини та рівні. 4 

2. Проективні методи в патопсихології. 4 

3. Рекомендації до складання  висновку 

патопсихологічного дослідження. 

4 

4. Методи дослідження розладів уваги. 4 

5. Кількісні і якісні порушення пам'яті. 4 

6. Види мовлення. 4 

7. Патопсихологічні прояви порушень особистості. 4 

8. Неврози, реактивні стани, психосоматози. 4 

9. Воля та її порушення. 4 

10. Розлади настрою. 4 

11. Мета і завдання спеціальних навчальних закладів. 4 

12. Делінквентна поведінка. 4 
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4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК  З ДИСЦИПЛІНИ 

1. Поясніть предмет вивчення патопсихології, її завдання та значення.  

2. Розкрийте суть психічної патології.  

3. Поясніть зв'язок патопсихології з іншими науками.  

4. Назвіть принципи патопсихологічних досліджень.  

5. Вкажіть, яким фахівцям потрібні знання патопсихології.  

6. Опишіть коротко історію розвитку поглядів на патологію та її лікування.  

7. Коротко опишіть історію розвитку поглядів на патологію та її лікування в 

Україні та Росії.  

8. Коротко опишіть найбільш поширені психічні захворювання.  

9. Охарактеризуйте розлади відчуттів.  

10. Охарактеризуйте розлади сприймання.  

11. Охарактеризуйте розлади уваги.  

12. Охарактеризуйте розлади мислення.  

13. Охарактеризуйте розлади інтелекту.  

14. Охарактеризуйте розлади мовлення.  

15. Охарактеризуйте розлади емоційної сфери.  

16. Охарактеризуйте розлади волі.  

17. Охарактеризуйте розлади пам'яті.  

18. Дайте загальну характеристику свідомості, ознак порушень свідомості та 

самосвідомості.  

19. Дайте порівняльну характеристику основних розладів свідомості.  

20. Охарактеризуйте основні розлади самосвідомості.  

21. Поясніть суть порушення опосередкованості та ієрархії мотивів особистості.  

22. Поясніть суть розладу особистості: порушення смислоутворення та 

підконтрольності поведінки.  

23. Розкрийте суть девіантної поведінки та назвіть її основні види.  

24. Розкрийте суть делінквентної поведінки.  

25. Розкрийте суть адиктивної поведінки.  

26. Розкрийте суть патохарактерологічного типу девіантної поведінки.  

27. Розкрийте суть психопатологічного типу девіантної поведінки.  

28. Розкрийте суть девіацій, обумовлених гіперздібностями людини.  

29. Назвіть основні форми вияву девіантної поведінки.  

30. Поясніть суть таких форм вияву девіантної поведінки: агресія, аутоагресія 

(суїцидальна поведінка). 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, виступи, робота з інтернет джерелами, 

аналіз та інтерпретація отриманих даних, виконання практичних завдань. 



6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У навчальному процесі застосовуються такі методи контролю: 

 попередній, діагностичний: спостереження за різними видами діяльності, 

стимулювання старанності та відповідальності у засвоєнні нових знань і 

навичок, творчості, самоконтролю; 

 поточний, заохочувальний: усний діалог, доповідь, коротке повідомлення 

(проміжний результат); 

 тематичний, модульний: тестування (конкретний результат на рубіжному 

етапі); 

 підсумковий: складання іспиту, який можливий при позитивних оцінках за різні 

види роботи. 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Якість засвоєння змісту навчальної дисципліни оцінюється за 100-бальною 

шкалою.  
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1  Модуль 2  

 
Т2 

 
Т3 

 
Т4 

 

МКР 

 
Т6 

 

 

 
Т8 

 
Т9 

 

 

Т10 

 

Т11 

 
Т12 

 

Т13 
 

Т14 

 

Т15 

 

Т116 

 
МКР 

 

ПЗ 

 

СРС 

100  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

15 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

15 

 

14 

 

Поточне оцінювання упродовж семестру: 

1. Модульна контрольна робота  - 30б. (2 к.р. по 15балів) 

2. Практичне (семінарське) заняття  - 56б.- 14пр. по 4б. 

3. Самостійна робота :14б. 

а) науково-пошукові і творчі роботи: 

 реферат (захист) -1- 3 б. 

 доповідь, повідомлення (захист) -1- 2 б.  

б) індивідуальна робота: 

 пошук матеріалів в Інтернеті -1- 2 б.  

 створення проектів -1- 2б.  

в) конспектування тем, які подано на самостійне опрацювання -1- 2б. 

 
На підставі отриманих впродовж семестру суми балів виставляється 

підсумкова оцінка (залік). 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

А 90-100 5 відмінно 

зараховано 

В 81-89 
4 

дуже добре 

C 71-80 добре 

D 61-70 
3 

задовільно 

Е 51-60 достатньо 

FХ 21-50 2 незадовільно не зараховано 

F 0-20 2 незадовільно не зараховано 

 

 

8.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Робоча навчальна програма, опорні конспекти лекцій, електронні презентації, 

комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (плани 

семінарських занять, методичні вказівки до практичних занять, виконання 

завдань самостійної роботи, перелік літератури) . 

 

9.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Герасименко Л.О., Скрипніков А.М., Ісаков Р.І.. Психогенні 

психічні розлади: навчально-методичний посібник. Київ: Медицина, 2021. 364с. 

2. Ільїна Н.М. Клінічна психологія: навчальний посібник. Суми: 

Університетська книга, 2020. 163с. 

3. Мартнюк А.І. Патопсихологія: навчальний посібник.Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019.  208с. 

 

Допоміжна: 

1. Войтко В. Характерні особливості суїциду та суїцидальнох 

поведінки: навчальний посібник. Кропивницький: КЗ «КОІППО» імені Василя 

Сухомлинського, 2016. 44с. 

2. Войтко В. Професійна робота з учнями професійно-технічних 

навчальних закладів з профілактики девіантної поведінки: збірник корекційних 

програм. КЗ «КОІППО» імені Василя Сухомлинського, 2017.140с. 

3. Долинська Л.В., Скрипченко О.В., Огороднійчук З.В. Загальна 

психологія. Харків: Каровела, 2019. 464с. 

4. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс. Київ: Центр 
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