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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: засвоєння основ патопсихології, вміння користуватись широким арсеналом 

діагностичних прийомів і методик надасть можливість практичному психологу 

оволодіти знаннями психологічних механізмів виникнення і динаміки 

психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагностики та 

психологічної корекції найбільш поширених форм психічної патології. 

Предмет: закономірності розвитку психічної діяльності у випадку психічних чи 

соматичних захворювань. 

Завдання: оволодіти такими базовими поняттями патопсихології, як норма, 

патологія, симптом, синдром, розлад, а також основними патопсихологічними 

методами 

Заплановані результати навчання: В результаті вивчення даного курсу 

студент повинен знати:  

 коло завдань, що розв’язуються патопсихологiєю; 

 основні патопсихологічні синдроми; 

 специфіку патопсихологічних проявів у різних нозологічних групах;  

вміти:  

 володіти психологічними методами дослідження аномальних психічних 

явищ; 

 володіти навичками формулювання патопсихологічного заключення. 

 

Зміст дисципліни: 

 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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___3____ семестр 

Змістовний модуль І. Вступ до патопсихології. Принципи та методи 

патопсихологічного дослідження. 

Тема 1. Патопсихологія 

як галузь клінічної 

психології.   

 2         

Тема 2. Загальна 

семіотика психічних 

розладів 

 2         

Тема 3. Історія розвитку 

патопсихології  

   2 2      

Тема 4. Принципи 

побудови 

патопсихологічного 

 2   2      
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обстеження. Методи 

дослідження порушень 

психічних процесів 

Тема 5. Порушення 

інтелекту. Методи 

дослідження інтелекту 

 2  2 2      

Тема 6. Порушення 

особистісної сфери. 

Методики дослідження 

особистості 

 2  1 2      

Контроль знань модуля 1    1       

Змістовний модуль ІІ. Перебіг психічних процесів при психічних розладах. 

Особливості патопсихологічного дослідження психічних процесів 

Тема 7. Методики 

дослідження уваги та 

сенсомоторних реакції 

 2  2 2      

Тема 8. Патопсихологія 

мнестичної сфери 

 2  2 2      

Тема 9. Дослідження 

мислення та його 

порушень 

 2  2 2      

Тема 10. Розлади емоцій 

та їх дослідження 

 2  2 2      

Тема 11. Дослідження 

порушень волі і 

свідомості 

 2  1 2      

Контроль знань модуля 2    1       

Разом за __3__ семестр  20  16 18      

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання 

__3___ семестр 

 

№ 

з/п 

 

Перелік тем лекцій 

Кількі

сть 

годин 

1 

 

Тема 1. Патопсихологія як галузь клінічної психології  

Загальне поняття про патопсихологію, її завдання, значення. Поняття 

про норму та психічну патологію. Зв’язок патопсихології з іншими 

галузями наукового знання та практики. Фактори ризику виникнення 

психічних розладів.  

2 

2 Тема 2. Загальна семіотика психічних розладів  

Етіологія та патогенез психічних розладів. Поняття симптому, його 

види. Синдроми, їх види. Психотичний і непсихотичний рівні 

психічних розладів 

2 

3 Тема 4. Принципи побудови патопсихологічного обстеження. 

Методи дослідження порушень психічних процесів 

2 
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Застосування патопсихологічного експерименту у 

патопсихологічному дослідженні. Завдання патопсихологічної 

діагностики. Етапи патопсихологічного дослідження. 

Загальні уявлення про методи патопсихологічної діагностики. 

Методи функціональних проб. Тести у патопсихології. Проективні 

методики та їх види. Метод клінічної бесіди. Метод спостереження. 

Експеримент в патопсихології.  

4 Тема 5. Порушення інтелекту. Методи дослідження інтелекту  

Розумова відсталість, рівні. Деменція. Коефіцієнт інтелекту.  

2 

5 Тема 6. Порушення особистісної сфери. Методики дослідження 

особистості 

Класифікація методів дослідження особистості (В. М. Блейхер, Л. Ф. 

Бурлачук) 

Структурне інтерв’ю за О.Кернбергом. Дослідження рівня домагань. 

2 

6 Тема 7. Методики дослідження уваги та сенсомоторних реакції  

Психологічна оцінка порушень сприймання (проби Ашафенбурга, 

Рейхардта, Ліпмана). Дослідження сенсорної збудливості.  

2 

6 Тема 8. Патопсихологія мнестичної сфери  

Психологічні механізми порушення пам’яті. Порушення пам’яті за 

причинами їх виникнення. Кількісні та якісні розлади пам’яті. 

Амнезія та її види. 

2 

7 Тема 9. Дослідження мислення та його порушень  

Класифікація мислення за Б. В. Зейгарник. Порушення 

операціональної сторони мислення (зниження рівня узагальнення, 

викривлення процесу узагальнення). Порушення динаміки розумової 

діяльності (лабільність та інертність мислення). Порушення 

особистісного компоненту мислення (різноплановість суджень, 

резонерство, порушення критичності та саморегуляції). Розлади 

динаміки мислення (прискорене, уповільнене мислення, шперунг, 

ментизм, персеверації, стереотипії). 

Розлади форми мислення (інкогерентне мислення, формальне 

мислення, паралогічне мислення, символічне мислення, резонерство, 

аутистичне мислення, патологічна докладність мислення). 

Розлади змісту мислення (нав’язливі ідеї,  надцінні ідеї, маячні ідеї). 

Фобії та їх види (нозофобії, соціофобії). 

2 

8 Тема 10. Розлади емоцій та їх дослідження  

Психологічні механізми виникнення емоцій. Продуктивні емоційні 

розлади. Патологія почуттєвого тону (емоційна гіперестезія та 

гіпозстезія). Патологія емоційних станів, відношень, реакцій 

(гіпотимія, гіпертимія, паратимія). Класифікація негативних 

емоційних розладів за екстенсивністю (емоційна патологічні 

інверсія, звуження емоційного резонансу) та інтенсивністю 

(емоційна тупість, збліднення емоцій, емоційне нівелювання) 

2 

9 Тема 11. Дослідження порушень волі і свідомості  

Порушення вольової діяльності: порушення структури мотивів, 

формування патологічних потреб і мотивів (анорексія, булімія, 

клептоманія, піроманія, дипсоманія, дромоманія). 

2 
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Розлади рухово-вольової сфери: гіпербулімія, гіпобулімія, 

кататонічний синдром. 

 Разом за _3__ семестр 20 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік практичних (семінарських) занять 

для студентів денної форми навчання 

__3__ семестр 

№ 

з/п 

Тема практичного 

(семінарського) заняття 

Кількі

сть 

годин 

1 Історія розвитку патопсихології 

Погляд первісних людей на патологію та її лікування. Погляди 

на патологію та її лікування в античні часи.  

Погляди на патологію в Європі в середні віки. Створення 

притулків для душевнохворих в епоху відродження. Моральне 

лікування душевнохворих в XVIII-XIX ст. 

Розвиток патопсихології в XXст. Історія розвитку поглядів на 

патологію та її лікування в Україні та Росії. Становлення вітчизняної 

патопсихології 

2 

2 Методи дослідження інтелекту  

дослідження інтелекту за методикою Векслера. 

 Прогресивні матриці Равена.  

Тест Анстея «Доміно 

2 

3 Методики дослідження особистості. Контроль знань модуля 2. 

Патопсихологічне дослідження самооцінки (Методика Дембо-

Рубінштейн). 

Патопсихологічна діагностика невротичних розладів та розладів 

особистості 

2 

4 Методики дослідження уваги та сенсомоторних реакції 

Дослідження агнозій за допомогою таблиці Попельрейтера. 

Дослідження особливостей уваги (Таблиці Шульте, методика 

Горбова, методика Когана-Коробкової, коректурна проба, методика 

П’єрона-Рузера, рахунок за Крепеліном). 

2 

5 Методики дослідження порушення мнестичної сфери 

Проби на запам’ятовування (проба на запам’ятовування штучних 

словосполучень, проба на запам’ятовування 10 слів, проба на 

асоціативну пам’ять). 

Тест зорової і слухової пам’яті Мейлі. Тест зорової ретенції Бентона. 

Методика Лурії «Піктограми». Відтворення оповідань. 

Використання методики Леонтьєва для безпосереднього 

запам’ятовування. 

2 
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Психометричне дослідження пам’яті за допомогою шкали Векслера. 

6 Дослідження мислення та його порушень 

Методи, спрямовані на оцінку здатності до осмислення сюжету та 

здатності до порівняння (методика для дослідження 

інтелектуального рівня «Складання розрізаних малюнків» 

Бернштейна, розуміння оповідань, визначення послідовності подій). 

Методи, спрямовані на дослідження здатності до узагальнення та 

абстрагування (методика класифікації, методика виключення). 

Методи, спрямовані на вивчення здатності до диференціації істотних 

та другорядних деталей, логічного мислення (методика виділення 

істотних ознак, методика виділення істотних ознак, методика 

простих і складних аналогій, методика зіставлення прислів’їв з 

реченням). 

Асоціативний експеримент у діагностиці мислення (методика 

називання 50 слів, методика словесних асоціацій). 

2 

7 Дослідження розладів емоцій 

Патопсихологічна діагностика емоційної сфери (методика реактивної 

та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна, методика 

діагностики типу емоційної реакції на вплив стимулів 

навколишнього середовища В.В.Бойко). 

2 

8 Методи дослідження порушень волі і свідомості. Контроль знань 

модуля 2. 

Критерії порушеної свідомості. Непродуктивні форми розладів 

свідомості (виключення). Продуктивні форми розладів свідомості 

(потьмарення свідомості). Присмеркові стани 

2 

 Разом за _3__ семестр 16 

 

 

Самостійна робота 

Номер 

тижня 

 

Тема самостійної  роботи 

Кількість 

годин 

3 Історія розвитку патопсихології 2 

4 Класифікація методів патопсихологічної діагностики 2 

6 Інтерпретація проведених тестів інтелекту 2 

7 Підготовка до контролю знань 2 

10 Інтерпретація проведених тестів для дослідження уваги 2 

12 Інтерпретація проведених тестів для діагностики пам’яті  2 

13 Нав’язливі, надцінні та маячні ідеї 2 

14 Інтерпретація проведених тестів для діагностики 

мислення 
2 

17 Підготовка до контролю знань  2 

 

4. ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНЕСЕНО НА ЗАЛІК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальне поняття про патопсихологію, її завдання та значення. Зв'язок 

патопсихології з іншими науками. 
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2. Принципи патопсихологічних досліджень. Види спеціальностей, яким 

потрібні знання патопсихології. 

3. Етіологія та патогенез психічних розладів. Фактори ризику виникнення 

психічної патології. 

4. Поняття симптому. Позитивні і негативні симптоми. Психотичний і 

непсихотичний рівні психічних розладів. 

5. Патологічні зміни відчуттів: гіпостезія, гіперестезія, парестезії, анестезія.  

Порушення впізнавання: агнозії та їх види. Психосенсорні розлади: 

мікропсії, макропсії, дисморфопсії.  

6. Ілюзії та їх види. Галюцинації та їх види. 

7. Кількісні розлади пам’яті. Амнезія та її види. Парамнезії, їх види.  

8. Розлади темпу мислення. Розлади форми мислення. 

9. Нав’язливі ідеї, класифікація та види. Надцінні ідеї, види та 

характеристика. Маячні ідеї, їх види та класифікація.  

10. Продуктивні емоційні розлади, їх характеристика. 

11. Негативні емоційні розлади. Розлади емоційних станів. Симптоми 

патології емоційної сфери при психічних розладах. 

12. Розлади волі на рівні мотиваційного компоненту. Вольові розлади на рівні 

інтелектуального компоненту. Вольові розлади на рівні реалізації 

вольового зусилля. Перверзії та їх види. 

13. Психологічна характеристика порушень свідомості: оглушення, онейроїд, 

делірій, затьмарення, псевдодеменції. 

14. Розлади особистості  

15. Деменція (набуте слабоумство). Розумова відсталість, затримка 

психічного розвитку. 

16. Завдання патопсихологічної діагностики. Етапи патопсихологічного 

дослідження. Загальні уявлення про методи патопсихологічної 

діагностики. 

17. Патопсихологічна діагностика уваги та сенсомоторних реакцій. 

18. Патопсихологічна діагностика мнестичних процесів. 

19. Основні методики для дослідження мисленнєвих процесів. 

20. Психометричні методи дослідження інтелекту. 

21. Патопсихологічна діагностика емоційно-афективної сфери. 

22. Патопсихологічне дослідження рівня домагань та самооцінки. 

23. Патопсихологічна діагностика невротичних розладів та розладів 

особистості. 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції, дискусії, бесіди з тем, виступи, робота в Інтернеті, проведення 

психодіагностичних методик, аналіз та інтерпретація отриманих даних, виконання 

практичних завдань 

 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточне опитування, тестування, усна відповідь, презентації, підсумкова 

письмова робота 

 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
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Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність 

становить 100 балів, які студент отримує за практичні заняття, модульні 

контрольні роботи та індивідуальне завдання.  

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т3 Т5 Т6 К.р. Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 К.р. Інд. завд. 100 

5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 20 

 

Складові роботи упродовж семестру (максимально 100 балів): 

 практичні заняття (8 занять по 5 балів) – 40  балів 

 модульні контрольні роботи  (2 к.р. по 20 балів) – 40 балів 

 індивідуальне завдання – 20 балів. 

 

Індивідуальне завдання полягає у проведенні патопсихологічного 

дослідження на надання патопсихологічного заключення на основі проведених 

методик. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

 

Оцінка в 

балах 

 

ECTS 

 

Визначення 

Екзаменаційна 

оцінка, оцінка з 

диференційованого  

заліку 

(національна 

Шкала) 

 

Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно Зараховано 

81-89 B Дуже добре Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно Задовільно 

51-60 E Достатньо 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти лекцій, електронні презентації, комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (плани семінарських занять, методичні 

вказівки до практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, перелік 

літератури) . 
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9.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Максименко С. Д. Патопсихологія: Навч. посіб. / С. Д. Максименко – К.: 

КММ, 2010. – 208 с. 

2. Мартинюк І. А. Патопсихологія: Навч. посіб. / І. А. Мартинюк – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. 

 

Допоміжна 

1. Блейхер В. М. Патопсихологічна діагностика. / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – 

Київ: Здоров’я, 1986. –280 с. 

2. Зейгарник Б. В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. 

заведений. / Б. В. Зейгарник. – М.: Академия, 2003. – 208 с. 

3. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології: навч. посіб. / Н. Ю. 

Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К.: Главник, 2008. – 158 с. 

4. Мар’єнко Б. С. Основи психопатології. / Б. С. Мар’єнко. – Львів: Видав. 

центр ЛНУ, 2006. 

 

10.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

 Базова та допоміжна література розміщена у електронній бібліотеці на 

Інтернет-ресурсі: www.psytopos.lviv.ua 

 
 

http://www.psytopos.lviv.ua/

