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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» є нормативним

документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено
кафедрою  спеціальної  психології,  корекційної  та  інклюзивної  освіти та
кафедрою  практичної  психології на  основі  освітньо-професійної  програми
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня відповідно до навчального
плану для спеціальності «Соціальна педагогіка» денної форми навчання. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської
кредитної  трансферно-накопичувальної  системи  (ЄКТС).  Програма  визначає
обсяги  знань,  які  повинен опанувати здобувач другого  (магістреського)  рівня
відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики, алгоритму вивчення
навчального  матеріалу  дисципліни  «Психологія,  необхідне  методичне
забезпечення,  складові  та  технологію  оцінювання  навчальних  досягнень
студентів.

Курс  «Психологія»  підготовлений  для  здобувачів  другого
(магістерського) рівня за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Мета  курсу –ознайомлення  студентів  із  методологією  психологічного
експерименту, висвітлення  особливостей  планування,  організації,  проведення
експериментального  дослідження  психіки,  розгляд  можливостей  обробки  та
інтерпретації  експериментальних  даних,  а  також  підготовка  студентів  до
практичної  експертної  та  корекційної  роботи,  в  якій  має  реалізуватися
індивідуальний  підхід,  враховуватись  внутрішня  та  зовнішня  детермінація,  а
також, мають співвідноситись природні та соціальні чинники поведінки людини.

Навчальна дисицплвана скаладається з трьох модулів: «Експериментальна
психологія», «Патопсихологія», «Психосоматика»

Завдання курсу:
-  надати  студентам  інформацію  про  історію  розвитку  експерименту  в

психології,  місце  експериментальної  психології  в  системі  наукового  знання,
особливості  становлення експериментального методу в психології; ознайомити
студентів  із  необхідними  та  обов’язковими  вимогами  до  знань  і  вмінь
експериментатора,  деонтологією  дослідницької  діяльності;  ознайомити
студентів  із  теорією  і  практикою  експерименту:  типами  експериментів  та  їх
особливостями, структурою  експериментального  дослідження,  його
плануванням і  процедурами,  методами виміру експериментального ефекту та
опрацювання  результатів; озброїти  студентів  практичними  прийомами
планування,  організації  та  проведення  експериментів,  інтерпретації  і
репрезентації  результатів;  ознайомити  студентів  з  класичними
експериментальними  дослідженнями,  проведеними  в  різних  галузях
психологічної науки 
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 -  Ознайомлення  з  загальною  психопатологічною  симптоматологією;
ознайомлення  зі  структурою  та  основними  психодіагностичними  ознаками
психопатологічних  синдромів; розглядання  етіології  та  патогенезу  розладів
психіки  та  поведінки  внаслідок  органічного  ураження  головного  мозку;
розглядання  етіології  та  патогенезу  розладів  психіки  та  поведінки  внаслідок
вживання  психоактивних  речовин; формування  навичок  проведення
структурованої клінічної співбесіди з хворими на розлади психіки та поведінки;
отримання досвіду застосування окремих методів дослідження в психологічній
практиці  прикладного  й  наукового  дослідження; ознайомлення  студентів  з
особливостями  планування  психологічного  дослідження,  обробки  та
інтерпретації його результатів.

Вивчення курсів дисципліни  спрямовані на  формування таких фахових
компетентностей: 

 застосовувати отримані знання з психопатології на практиці;
 самостійно структурувати клінічну співбесіду з пацієнтом;
 самостійно аналізувати результати клінічної співбесіди та дослідження з 

формулюванням провідного психопатологічного синдрому;
 сформулювати та обґрунтувати передбачуваний діагноз в межах сучасної 

міжнародної класифікації розладів психіки та поведінки;
 вивчити та самостійно проаналізувати медичну документацію хворого на 

розлади психіки та поведінки; 
 визначати рекомендований в конкретному випадку метод терапії.
 здатність вивчати об’єкти і процеси з точки зору соціоекономічних та 

культурно-історичних умов їх виникнення;
 здатність вибудовувати соціальну взаємодію на принципах толерантності;
 здатність до самовдосконалення та саморозвитку на основі рефлексії своєї

діяльності;
 здатність розуміти та сприймати етичні норми поведінки відносно осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку;
 розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
 володіння базовими уявленнями про основи психосоматики, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості дитини з 
порушеннями психофізичного розвитку;

 здатність використовувати інноваційні технології в практичній діяльності;
 володіння практичними способами пошуку наукової і професійної 

інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих 
технологій, баз даних і знань;

 володіння дослідницькими навичками щодо вивчення актуальних проблем
розвитку психології аномального розвитку в сучасному світі;
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 володіння уявленнями про психологічні особливості осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку, розуміння значення комплексного підходу у 
наданні корекційної та психотерапевтичної допомоги;

 володіння сучасними уявленнями про психологічне супроводження  осіб, 
які мають психосоматичні порушення;

 володіння уявленнями про методи дослідження в психосоматиці;
 здатність до психологічного супроводження осіб із психосоматичними 

порушеннями;
 здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і 

якісно виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів 
професійної етики;

 здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії 
спеціалістів у вирішенні професійних завдань у галузі психолого-
педагогічної діяльності з метою розробки і впровадження індивідуальної 
програми розвитку дитини;

 володіння сучасними технологіями діагностики і організації наукового 
дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного 
підходу до вирішення проблем професійної діяльності;

 здатність організовувати та здійснювати реабілітаційну, корекційну, 
розвивальну та психотерапевтичну роботу з особами, які мають 
порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури 
порушення, вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх 
стандартів, програм навчання та виховання в умовах інклюзивної освіти;
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній

ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань
0101 «Педагогічна

освіта»
нормативна

Модулів –  6
Спеціальність 
8.01010601 «Соціальна 
педагогіка»

Рік підготовки
Змістових модулів –6 5-й -

Семестр 
Загальна кількість 
годин – 180

9-10 -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 2

Освітній ступінь
магістр

26 год. -
Практичні, семінарські
22 год. -

Лабораторні
- -

Самостійна робота
120 год. -
Модульний контроль

12
Вид контролю: 

залік -
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МОДУЛЬ І. 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ 

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення
дисципліни, становить 60 год., із них 10 год. – лекції, 6 год. – семінарські
заняття, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  "Експериментальна  психологія"
завершується складанням заліком

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/
п

Назви теоретичних розділів
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ьн

и
й
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ь

Змістовий модуль І. 
Вступ до експериментальної психології 

1. Предмет  і  завдання
експериментальної психології 
Загальнонаукові  методи
дослідницької роботи 

7 2 2 5

2 Типи експериментів у психології 11 4 2 2 5 2

Разом 18 6 4 2 10 2

Змістовий модуль ІІ. 
Організація експерименту в психології

3 Стратегії  формування  вибірки.
Надійність і валідність 
експериментального дослідження

12 2 2 10

4 Структура  експериментального
дослідження

14 4 2 2 10

5 Аналіз та інтерпретація результатів 16 4 2 2 10 2
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експериментів. Узагальнення та 
представлення результатів 
експериментальних досліджень

Разом 42 10 6 4 30 2
Разом за навчальним планом 60 16 10 6 40 4

ІІ. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 1. Предмет і завдання експериментальної психології 
Загальнонаукові методи дослідницької роботи (2 год.)

Місце  експериментальної  психології  в  системі  наук.  Визначення
експериментальної  психології.  Предмет  і  завдання  експериментальної
психології. Розвиток ідей і гіпотез в експериментальній психології. Поняття про
методологію, метод, методику. Система психологічних методів. Класифікація й
методів  психологічного  дослідження  (теоретичні,  емпіричні,  статистичні).
Порівняльна  характеристика  загальнонаукових  дослідницьких  методів:
спостереження, вимір і експеримент. Принципи наукового дослідження психіки:
загальні  (детермінізму, єдності  свідомості  та  діяльності,  розвитку, системного
підходу та ін.) та спеціальні (принцип репрезентативності об’єкта дослідження,
валідності  предмета  дослідження,  надійності  експериментальних  умов,
інваріантності результату, зв’язку теорії із практикою та ін.).

Розвиток  та  становлення  експериментальної  психології.  Успіхи
нейрофізіології в XX ст. Психофізика. Психофізіологія відчуттів (Г. Фехнер, Г.
Гельмгольц  та  ін.).  Біхевіоризм  і  експериментальна  психологія.  Розвиток
експериментальної  психології.  Вплив  гештальтпсихології  на  розвиток
експериментальної  психології.  З.  Фрейд  і  його  вплив  на  експериментальну
психологію. Когнітивісти та експериментальна психологія. Розвиток вітчизняної
експериментальної  психології.  Різні  підходи  до  розуміння  сутності
експерименту і його структури (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв,
С. Д. Максименко, С. Л. Рубінштейн та ін.).  Експериментальна психологія на
сучасному етапі:  предмет і  завдання.  Тенденції  розвитку й основні  проблеми
експериментального методу в психології. 
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Основні  поняття теми: наука,  наукове мислення,  неекспериментальні
дослідження,  емпіричне  знання,  теорія,  теоретичне  знання,  верифікація,
фальсифікація,  метод,  дослідження,  факт,  предмет,  об'єкт,  детермінізм,
ідеографічний  підхід,  номотетичний  підхід,  бесіда,  інтерв'ю,  опитування,
контент-аналіз,  аналіз  продуктів  діяльності,  проективні  методи,
експериментальна  психологія,  психофізика,  гештальтпсихологія,  психоаналіз,
когнітивна психологія.

Лекція 2. Типи експериментів у психології (4 год.)
Типологія експерименту: залежно від можливості  реалізації  на практиці

(реальний  та  уявний),  залежно  від  місця  проведення  (лабораторний  та
природний), залежно від ступеня розробки проблеми (пошуковий, критичний,
демонстраційний,  експеримент,  що  уточнює,  експеримент,  що  відтворює),  за
характером дій дослідника (констатуючий і формуючий). Експеримент “ex-post-
facto“.  Штучний  експеримент.  Експерименти,  які  дублюють  реальний  світ.
Експерименти  з  використанням  нееквівалентних  груп  досліджуваних.
Експерименти  з  одним  досліджуваним.  Груповий  експеримент.  Міжгруповий
експеримент.  Кросіндивідуальний  експеримент.  Бівалентний  експеримент.
Багаторівневий  експеримент.  Ідеальний,  чистий,  безкінечний  експерименти.
Експеримент повного збігу. Особливості квазіекспериментального дослідження
психіки. Основні типи квазіексперименту. Умови підвищення валідності даних,
що  отримані  в  квазіексперименті.  Формуючий  експеримент  як
квазіекспериментальне дослідження психіки.

Основні  поняття  теми: ідеальне  дослідження,  польове  дослідження,
лабораторний  експеримент,  природний  експеримент,  пошуковий,
демонстраційний  та  критичний  експеримент,  констатуючий  і  формуючий
експерименти,  штучний  експеримент,  бівалентність,  безкінечність,  збіг,
квазіексперимент.

Семінар 1. Типи експериментів у психології. 

Змістовий модуль ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Лекція 3. Стратегії формування вибірки. Надійність і валідність
експериментального дослідження (2 год.)

Генеральна  сукупність  і  експериментальна  вибірка.  Репрезентативність
вибірки.  Стратегії  відбору  досліджуваних  в  експериментальну  вибірку.
Випадковий  розподіл,  або  відбір.  Попарна  стратегія.  Серіальне  рішення.  Підбір
максимально схожих індивідів. Підбір однорідних груп. Переваги експерименту з
великою кількістю досліджуваних.
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Критерії надійності  і  валідності  психологічного експерименту. Зовнішня
валідність  і  внутрішня  валідність.  Операційна  валідність.  Умови  досягнення
надійності  і  валідності  психологічного  експерименту.  Джерела  порушення
валідності.  Основні фактори, що знижують валідність експерименту (фактори
часу, завдання, суб’єктивний фактор). 

Основні  поняття  теми: індивід,  популяція,  вибірка,  досліджуваний,
відбір,  рандомізація,  стратометричний  відбір,  випадковий  відбір,  розподіл,
надійність,  валідність,  критерії  надійності,  критерії  валідності,  зовнішня
валідність,  внутрішня  валідність,  ненадійність,  адекватність,  індивідуальні
розбіжності, систематичне змішення.

Лекція 4. Структура експериментального дослідження (2 год.)
Система  гіпотез  в  експериментальному  дослідженні.  Експериментальна

гіпотеза та її особливості. Проблема реконструкції психологічної реальності при
перевірці  гіпотези.  Рівні  гіпотез:  теоретичний,  емпіричний,  статистичний.
Взаємозв’язки між незалежними і залежними змінними і гіпотетичні конструкти
як інтерпретаційні компоненти психологічних гіпотез. Принцип фальсифікації і
верифікації наукових гіпотез. Джерела гіпотез: гіпотези індуктивні й дедуктивні.
Види гіпотез (причинно-наслідкові, функціональної залежності та ін.). Вимоги
до  формулювання  гіпотез.  Основні  ознаки  правильної  гіпотези.  Види
експериментальних  гіпотез  (за  Р.  Готтсданкером).  Контргіпотеза  і  третя
конкуруюча  гіпотеза.  Експериментальні  і  статистичні  гіпотези.  Гіпотези  про
відмінність і подібність. Нуль-гіпотеза. Асиметрія висновків при перевірці нуль-
гіпотези. 

Вимір змінних. Поняття змінної в психологічному дослідженні. Види змінних.
Незалежні змінні та їх види. Залежні змінні та їх характеристики. Проміжні змінні та
їх особливості.  Змінні,  що контролюються.  Джерела артефактів у маніпулюванні
змінними. Психологічні шкали (за С. Стівенсом). Номінальна шкала. Шкала порядку.
Шкала  інтервалів.  Шкала  пропорцій.  Основні  характеристики  шкал.  Умови
застосування шкал. 

Характеристика  етапів  психологічного  експерименту.  Практика
експериментування  і  можливі  методологічні  помилки.  Планування
експерименту.  Закон  економії  доводів.  Вибір  методів  отримання  даних.
Проблема  об’єктивності  і  надійності  експериментальних  даних.  Обробка  і
узагальнення результатів  експериментального дослідження.  Якісна і  кількісна
обробка  результатів  експериментування.  Проблема  інтерпретації  результатів
експериментального дослідження психіки. 
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Поняття  про  планування  психологічного  експерименту.  Умови  і  форми
планування.  Типи  планування.  Змістове  і  формальне  планування.  План  як
експериментальна схема варіювання умов незалежної змінної. Простий план і його
різновиди.  План  з  попереднім  і  підсумковим  тестуванням  та  умови  його
використання.  План з  підсумковим тестуванням.  Особливості  експериментальних
планів  для  одного  досліджуваного.  Інтраіндивідуальні,  міжгрупові  та
кросіндивідуальні плани. Гомогенні та гетерогенні експериментальні схеми.

Основні  поняття  теми: гіпотеза,  правильна  гіпотеза,  індуктивна  та
дедуктивна гіпотези, нуль-гіпотеза, контр гіпотеза, базові процеси, гіпотеза про
абсолютні  відношення,  альфа  –  і  бета  рівні,  стан,  умова,  залежна  змінна,
незалежна змінна, зовнішня змінна, додаткова змінна, якісні та кількісні змінні,
контроль  змінних,  взаємодія  змінних,  значення,  кореляція,  одинична  змінна,
розширена  змінна,  базисна  змінна,  якісна  змінна,  шкали  виміру,  номінальна
шкала,  шкала  порядку,  шкала  інтервалу,  шкала  пропорцій, числова  система  з
відносинами,  емпірична система з відносинами,  порядок, номінація,  шкалограма,
тест,  прогностичність,  тестові  норми,  латентно-структурний  аналіз,  планування,
етапи психологічного дослідження,  експериментальна схема,  протоколювання,
об’єктивність,  дослідницька  програма,  дані,  інтерпретація  результатів,  аналіз
результатів, повторюваність, звіт, план дослідження, квазіекспериментальний план,
факторний  план,  вплив,  факторний  план,  латинський  квадрат,  ротаційний  план,
асиметричний перенос, симетричний перенос, план альтернативних впливів, план
ex-post-facto.

Семінар 2. Структура експериментального дослідження 

Лекція 5. Аналіз та інтерпретація результатів експериментів.
Узагальнення та представлення результатів експериментальних досліджень (2

год.) 
Особливості  обробки  результатів  експериментального  дослідження  в

психології.  Кількісна  і  якісна  обробка.  Визначення  стандартного  відхилення
генеральної  сукупності.  Частотний  розподіл.  Сила  зв’язку  між  незалежною  та
залежною  змінними.  Т-критерій.  Однофакторний  дисперсійний  аналіз.
Дфухфакторний  дисперсійний  аналіз.  Коефіцієнт  кореляції.  Поняття  про
інтерпретацію  результатів  експерименту.  Рівні  інтерпретації:  змістовий  і
формальний.  Складові  інтерпретації  експериментальних  результатів.  Проблема
узагальнення  результатів  дослідження.  Типові  помилки  узагальнення
експериментальних  даних.  Вимоги  до  складання  звіту  про  результати
експериментального дослідження психіки. Складові звіту. 
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Основні  поняття теми:  вірогідність, варіація, величина сили зв’язку, Т-
критерій,  стандартна  похибка,  F-критерій,  стандартні  оцінки,  кореляційне  поле,
якісна  обробка,  ухвалення  рішення,  висновок,  статистичне  рішення,  помилки
першого й другого роду, вірогідність, узагальнення, текст, графік, діаграма, полігон
розподілу, гістограма.

Семінар 3.  Аналіз та інтерпретація результатів експериментів. Узагальнення
та представлення результатів експериментальних досліджень.
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ІІІ. Навчально-методична карта дисципліни «Експериментальна психологія»
Разом: 60 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 6 год.,  

самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ

Назва
модуля

Вступ до експериментальної психології Організація експерименту в психології

Кількість балів за
модуль

98 67

Лекції 1 2 3 4 5

Теми
 лекцій

Предмет і завдання
експериментальної

психології
Загальнонаукові  методи
дослідницької роботи
(відвідування – 1 бал)

Типи експериментів у психології 
(відвідування – 1 бал)

Стратегії формування вибірки
Надійність і
валідність
експериментального
дослідження
(відвідування – 1 бал)

Структура експериментального 
дослідження
(відвідування – 1 бал)

Аналіз та інтерпретація результатів експериментів.
Узагальнення та представлення результатів

експериментальних досліджень
 (відвідування – 1 бал)

Семінари
1

2 3

Теми
семінарських

занять
(за участь до 10

балів)

Експеримент у системі методів
наукового дослідження

Типи експериментів у психології.

Структура експериментального 
дослідження

Аналіз та інтерпретація результатів експериментів.
Узагальнення та представлення результатів

експериментальних досліджень

Самостійна
робота

5 балів 5 балів
 

5  балів 5  балів 5 балів 

Види поточного
контролю

Модульна контрольна робота 1
(25 балів)

Модульна контрольна робота  2
(25 балів)

Коефіцієнт перерахування облікованих балів – 1: 1,13 



ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Семінар 1. 
Тема: Типи експериментів у психології.

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Реальний та уявний експерименти.
2. Особливості лабораторного та природного експерименту. 
3. Багаторівневий експеримент.
4. Констатуючий і формуючий експерименти.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література [2;3;6;7;9; 11;13;16]

Змістовий модуль ІІ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Семінар 2.
Тема: Структура експериментального дослідження (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Теоретичний етап вивчення проблеми.
2.  Підготовчий  етап.  Конкретизація  змінних,  визначення  вибірки  та

числа досліджуваних, розробка методики дослідження.
3. Реалізація складеної програми. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[2;3;5-7;9;13;15;16]

Семінар 3.
Тема: Аналіз та інтерпретація результатів експериментів (2 год.)

План заняття
І. Теоретична частина.



Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.  Особливості  обробки  результатів  експериментального  дослідження  в

психології. 
2. Кількісна і якісна обробка даних.
3. Методи обробки експериментальних даних.
4. Поняття про інтерпретацію результатів експерименту..
5. Рівні інтерпретації: змістовий і формальний. 
6. Умови вірної інтерпретації даних.
7. Складові інтерпретації експериментальних результатів. 
8. Інтерпретація "негативного" результату експерименту.
9. Проблема узагальнення результатів дослідження. 
10. Типові помилки узагальнення експериментальних даних.
11. Характеристики, які необхідно враховувати при узагальненні даних.
12. Рамки генералізації характеристик вибірки. 
13.  Вимоги  до  складання  звіту  про  результати  експериментального

дослідження психіки.
14. Помилки при складанні звітів.
15. Види звітів.
16. Форма представлення експериментальних даних.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
ІІІ. Навчальна дискусія.
Рекомендована література[3;4;7;11;14;15;]

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль І.
ВСТУП ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1. Предмет і завдання експериментальної психології 
Загальнонаукові методи дослідницької роботи
1. Розкрити  взаємозв’язок  експериментальної  психології  з  іншими

психологічними галузями знань. 
2.  Охарактеризувати експериментальну психологію, як систему методів

та методик, які застосовуються в психологічних дослідженнях.
3. Зробити  аналіз  відмінностей  експериментального  дослідження  від

інших методів (спостереження, бесіда, анкетування).
4. Охарактеризувати самоспостереження, як метод дослідження. Вказати

об’єкт і предмет самоспостереження.
5. Назвати основні помилки експериментатора в процесі спостереження

(вікові, професійні, тощо).
6. Охарактеризувати  основні  проблеми  тренувальних  спостережень.

Проблеми  фіксації  результатів  спостереження.  Критерії  надійності  та
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валідності спостережень. .
Тема  3.  Типи  експериментів  у  психології.  Експеримент  і

квазіексперимент
1. Описати недоліки і переваги експериментального дослідження.
2. Надати характеристику фундаментальним, прикладним, комплексним та

однофакторним експериментальним дослідженням. 
3. Окреслити  проблему  вивчення  неекспериментальних  методів  та

виокремлення серед них експерименту.
4.  Описати  особливості  експериментального  дослідження,

систематичного спостереження та кореляційного дослідження. 
5. Пояснити різницю між реальним та ідеальним експериментами.
6. Надати характеристику експерименту повного співпадіння. 
7.  Показати,  як  за  допомогою  поняття  ідеального  експерименту

визначити, що один спосіб проведення експерименту кращий за інший.
8.  Перерахувати,  яким чином у штучних експериментах домагаються

більшої валідності, ніж в реальних експериментах.

Змістовий модуль ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ В ПСИХОЛОГІЇ

Тема 3. Стратегії формування вибірки.
1. Назвати чотири типи підходів до конструювання груп.
2. Назвати правила формування досліджуваних в групи.
3. Надати  приклади  артефактів  у  процесі  проведення

експериментального дослідження. 
4. Описати  основні  причини  порушення  зовнішньої  валідності

(Кемпбел).
5.  Описати основні причини порушення внутрішньої валідності.
6.  Пояснити, чи можна зробити висновок, що штучний експеримент

має  низьку  валідність  у  зв’язку  з  тим,  що  в  ньому  не  в  повній  мірі
відображуються стресові умови реального життя.

7.  Навести  приклад супутнього змішення і  показати,  яким чином
його можна уникнути.

Тема 4. Структура експериментального дослідження 
1. Навести приклад визначення проблеми дослідження.
2. Пояснити,  у  чому  складається  перевага  планування  по  методу

"латинського квадрата" у порівнянні з використанням складного
факторного плану.

3. Пояснити сутність методу моделювання. Види моделювання.
4. Охарактеризувати основні види методів виміру.
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Тема  5  Узагальнення  та  представлення  результатів
експериментальних досліджень

1. Охарактеризувати  форми  представлення  результатів
експериментального дослідження.

2. Описати основні вимоги до викладення тексту експериментального
дослідження.

3. Описати алгоритм представлення наукової інформації.

VІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
ЗНАНЬ

Навчальні  досягнення  із  дисципліни  «Експериментальна  психологія»
оцінюються  за Європейською  кредитно  трансферно-накопичувальною
системою, в  основу  якої  покладено  принцип  поопераційної  звітності,
обов’язковості  модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання
рівня знань,  умінь та навичок; розширення кількості  підсумкових балів до
100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і  підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів
контролю та порядок їх переведення у європейську (ЄКТС) шкалу подано у табл.
8.1, табл. 8.2. 

Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)

контролю
Система оцінювання навчальних досягнень студентів

(форма підсумкового контрою – залік)

№ Вид діяльності
Максимальн

а кількість
балів за один
вид роботи

1 Відвідування лекцій 5
2 Виконання завдання для самостійної роботи 

(домашнього завдання)
25

3 Робота на практичному (семінарському) занятті у тому 
числі:

- доповідь
- виступ
- повідомлення
- участь у дискусії, тощо

33

5 Виконання модульної контрольної роботи 50
8 Всього 113
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9 Коефіцієнт 1,13

У процесі оцінювання навчальних досягнень застосовуються такі методи:
 Методи  усного  контролю:  індивідуальне  опитування,

фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 

підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, есе.
  Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої 

знання, самоаналіз.

Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські

оцінки ЄКТС

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

A 90 –100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з. можливими 
незначними недоліками 

B 82 – 89
балів

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок

C 75 – 81
балів

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 
з незначною кількістю помилок

D 69 – 74
балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності. 

E 60 – 68
балів

Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь)

FX 35 – 59
балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного 
доопрацювання. 

F 1 – 35 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторними 
вивчення курсу – досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни. 
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Кожний  модуль  включає  бали  за  поточну  роботу  на  семінарських,
практичних заняттях,  виконання самостійної  роботи,  індивідуальну роботу,
модульну контрольну роботу.

Виконання  модульних  контрольних  робіт  здійснюється  в  режимі
комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні  дослідження  та  есе,  які  виконує  студент  за  визначеною
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п.
«Захист творчих проектів»). 

Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість  балів  за  роботу  з  теоретичним  матеріалом,  на  практичних
заняттях,  під  час  виконання  самостійної  роботи  залежить  від  дотримання
таких вимог:

 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-

конференція)  із  застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій
(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні: вправи.
2) За  логікою  передачі  і  сприймання  навчальної  інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.
3) За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних
навчальних проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості
(метод цікавих аналогій тощо).

VII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
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 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;
 засоби  підсумкового  контролю  (комп’ютерна  програма  тестування,

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
 завдання  для  ректорського  контролю  знань  студентів  з  навчальної

дисципліни «Експериментальна психологія».
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МОДУЛЬ 2
ОСНОВИ ПСИХОСОМАТИКИ

Кількість  годин,  відведених  навчальним  планом  на  вивчення
дисципліни, становить 60 год., із них 10 год. – лекції, 6 год. – семінарські
заняття, 40 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль. 

Вивчення  навчальної  дисципліни  "Основи  психосоматики"
завершується складанням заліком

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви теоретичних розділів

Кількість годин
Р

аз
ом

А
уд

и
то

р
н

і:
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ек

ц
ії
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от

а

М
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ь

Змістовий модуль І. 
Вступ до психосоматики

Предмет і завдання 
психосоматики. 
Фундаментальні поняття 
психосоматики. 

16 6 2 1 10

Клінічні прояви 
психосоматичної єдності.

11 4 2 2 10

Модульна контрольна робота 2 2
Разом 26 7 4 3 20 2

Змістовий модуль ІІ. 
Основні симптоми та синдроми психосоматичних розладів

Основні симптоми та 
синдроми психосоматичних 
розладів.

16 6 4 1 10

Психосоматична єдність 
людини, підходи.

11 4 2 2 10

Модульна контрольна робота 2 2
 Разом 21 9 6 3 20 2
Разом 60 16 10 6    40 4
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                                               ІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.
ВСТУП ДО ПСИХОСОМАТИКИ

Тема 1. Предмет і завдання психосоматики. Фундаментальні
поняття психосоматики. 

Предмет  і  завдання  психосоматики.  Методи  дослідження  в
психосоматиці. Принципи та етапи клінічного опитування пацієнта.
Феноменологія  психосоматичних  проявів.  Феноменологічний принцип
обстеження хворого. 

Семінар 1. Фундаментальні поняття психосоматики.

Рекомендована література: [11, 18, 26, 27, 30, 42].

Тема 2. Клінічні прояви психосоматичної єдності.
Принципи  розрізнення  психосоматичних  та  соматопсихічних

феноменів.  Характеристика психосоматичного та соматопсихічного
напрямку. Теорії психосоматичного та соматопсихічного напрямку.

Семінар 2. Клінічні прояви психосоматичної єдності.

Рекомендована література: [11, 18, 26, 27, 30, 42].

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.
ОСНОВНІ СИМПТОМИ ТА СИНДРОМИ 

ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ

Тема 3. Основні  симптоми  та  синдроми  психосоматичних
розладів.

Симптоми порушення в сфері сприйняття, межа між нормою й
патологією. Симптоми порушення в сфері мислення. Ознаки патології
в  ділянці  емоцій.  Порушення  волі,  ознаки  енергетичного  зниження.
Патологія потягів: питання норми й патології.

Семінар  3.  Основні  симптоми  та  синдроми
психосоматичних розладів.

Рекомендована література: [11, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42].

Тема 4. Психосоматична єдність людини, підходи.
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Ознаки  порушення  психіки  та  сома  тики.  Клінічні  й
експериментальні  способи  визначення  глибини  ураження  психічних
функцій. Порушення свідомості. Межа між нормою та патологією. 

Семінар 4. Психосоматична єдність людини, підходи.

Рекомендована  література: [11, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42].

Тема  5. Порушення  психіки  при  соматичних
захворюваннях.

Психічне  реагування  на  хворобу  й  психологія  соматичного
пацієнта.   Типи психічного реагування.  Місце  психічного фактору в
соматичній  патології.  Передумови  формування  психосоматичних
захворювань. Психологічні особливості хворих при різних соматичних
захворюваннях, дефектах тіла й органів чуття.

Семінар  5. Порушення  психіки  при  соматичних
захворюваннях.

Рекомендована література: [11, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42].

ІІІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1.  Фундаментальні поняття психосоматики. 
Предмет  і  завдання  психосоматики.  Методи  дослідження  в

психосоматиці. Принципи та етапи клінічного опитування пацієнта.
Феноменологія  психосоматичних  проявів.  Феноменологічний принцип
обстеження хворого. 

Рекомендована література: [11, 18, 26, 27, 30, 42].

Семінар 2. Клінічні прояви психосоматичної єдності.
Принципи  розрізнення  психосоматичних  та  соматопсихічних

феноменів.  Характеристика психосоматичного та соматопсихічного
напрямку. Теорії психосоматичного та соматопсихічного напрямку.

Рекомендована література: [11, 18, 26, 27, 30, 42].

Семінар  3. Основні  симптоми  та  синдроми
психосоматичних розладів.

Симптоми порушення в сфері сприйняття, межа між нормою й
патологією. Симптоми порушення в сфері мислення. Ознаки патології
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в  ділянці  емоцій.  Порушення  волі,  ознаки  енергетичного  зниження.
Патологія потягів: питання норми й патології.

Рекомендована література: [11, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42].

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота враховує відповідь у вигляді доповіді на 1   

запитання та відповідь на 2 питання (блок тестових завдань).

Самостійна  робота  №. 1.  Предмет  та  завдання
психосоматики.
І. 1. Обґрунтувати порядок психосоматичного дослідження.

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із    

      запропонованих варіантів:

2. Синонімом до понятя «психосоматична психологія» є:

а) фізіологічна психологія;

б) патологічна психологія;

в) анатомічна психологія;

г) структурна психологія.

3. Об’єктом психосоматики є:

а) людина з проблемами виховання;

б) людина з проблемами навчання;

в) людина з проблемами адаптації;

г) людина з проблемами соціалізації.

4. Методологія психосоматики визначається:

а) філософським рівнем;

б) загальнонауковим рівнем;

в) конкретно-науковим рівнем;

г) історичним рівнем.
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5. Метою психосоматичного дослідження є:

а) генетичний принцип;

б) принцип індивідуалізації дослідження;

в) принцип вивчення конкретної особистості;

г) психофізичний принцип.

Основна література: [11, 18, 26, 27, 30, 42].

Самостійна робота №2. Клінічні прояви психосоматичної єдності.

І.  Охарактеризувати клінічні прояви психосоматичної єдності.

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із    

      запропонованих варіантів:

2. Модель Гіппократа базується на принципі:

а) «не нашкодь»;

б) «роби добре»;

в) “дотримуйся обов’язку»;

г) поважай права та переваги особистості».

3. Модель Парацельса базується на принципі:

а) «не нашкодь»;

б) «роби добре»;

в) “дотримуйся обов’язку»;

г) “поважай права та переваги особистості».

4. Деонтологічна модель базується на принципі:

а) «не нашкодь»;

б) «роби добре»;

в) “дотримуйся обов’язку»;

г) “поважай права та переваги особистості».
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5. Біоетика  базується на принципі:

а) «не нашкодь»;

б) «роби добре»;

в) “дотримуйся обов’язку»;

г) “поважай права та переваги особистості».

Основна література: [11, 23, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 42].

Самостійна  робота  №3. Основні  синдроми  та  симптоми
психосоматичних розладів. 

     І.  Охарактеризувати основні синдроми та симптоми психосоматичних 

розладів.

     ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із    

      запропонованих варіантів:

2.  Психосоматика  має  значний  вплив  на  розвиток  наступних  галузей

медицини, окрім:

а) психіатрії;

б) травматології;

в) неврології;

г) нейрохірургії.

3. Теоретичні  та  практичні  проблеми  якої  спеціальності  не  можуть

розроблятися без психосоматики:

а) фітотерапії;

б) фізіотерапії;

в) психотерапії;

г) променевої терапії.
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4. Психосоматика  має  значний  вплив  на  розвиток  наступних

загальнотеоретичних питань психології, окрім:

а) аналізу компонентів, які входять до складу психічних процесів;

б) вивчення співвідношення розвитку та розпаду психіки;

в) розробки філософсько-психологічних проблем;

г) встановлення ролі особистісного компоненту у структурі різних форм

психічної діяльності.

Основна література: [1, 3, 5, 7, 9, 14, 15, 25, 29, 10, 32, 34, 39,
40].

Самостійна  робота  №  4. Соматопсихічні  розлади.
Психосоматичні розлади.

І. Охарактеризувати  соматопсихічні та психосоматичні розлади.

       ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із    

      запропонованих варіантів:

2. Теоретичні  та  практичні  проблеми  якої  спеціальності  не  можуть

розроблятися без психосоматики:

а) фітотерапії;

б) фізіотерапії;

в) психотерапії;

г) променевої терапії.

3. Ким був запропонований термін «біоетика»?

а) Доссе;

б) Хайдеггером;

в) Поттером;

г) Юдіним.

4. Психосоматика  має  значний  вплив  на  розвиток  наступних

загальнотеоретичних питань психології, окрім:
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а) аналізу компонентів, які входять до складу психічних процесів;

б) вивчення співвідношення розвитку та розпаду психіки;

в) розробки філософсько-психологічних проблем;

г) встановлення ролі особистісного компоненту у структурі різних форм

психічної діяльності.

5. Яка етична модель у психосоматиці отримала найбільший розвиток за

останню чверть ХХ століття?

а) модель Гіппократа;

б) біоетика;

в) деонтологічна модель;

г) модель Парацельса.

Основна література: [2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 17, 19, 20, 23,
25, 34, 41, 43].

Самостійна робота №. 5. Основні симптоми та синдроми
розладів психіки: особистість, розлади особистості.

І. Охарактеризувати якісні психосоматичні порушення.

ІІ. Тестові завдання: оберіть одну правильну відповідь із    

      запропонованих варіантів:

1. Засновником закону переживання часу є:

а) Александр; 

б) Цуканов;

в) Сєченов;

г) Карвасарський.

2. Засновником концепції “специфічного емоційного конфлікту” є:

а) Александр; 

б) Цуканов;
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в) Сєченов;

г) Карвасарський.

3. Хто уперше описав у людини п’ять відчуттів, враховуючи біль?

а) Платон;

б) Аристотель;

в) Дарвін Е.;

г) Фрей.

4. Хто  уперше  висунув  гіпотезу  про  існування  у  шкірі  та  слизових

оболонках болючих рецепторів:

а) Платон;

б) Аристотель;

в) Дарвін Е.;

г) Фрей.

5. Хто є автором теорії інтенсивності:

а) Платон;

б) Аристотель;

в) Дарвін Е.;

г) Фрей.

Основна література: [1,2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 22, 27, 29, 33, 36, 38,
40].

32



33



V. Навчально-методична карта дисципліни «Основи психосоматики»
Разом: 60 год.: з них лекції 10 год., семінарські 6 год.,  поточний модульний контроль – 4 год., самостійна робота -

40 год.

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ

Кількість
балів за
модуль

48 балів 60  балів

Тема лекції
(за

відвідування
1 бал)

1 2 3 4
5
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Семінарські,
практичні і
лабораторні

заняття
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Самостійна
робота

10 балів 10 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна робота (25
балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Коефіцієнт 1: 1,8 (108 : 1,08 = 100 балів)
Підсум.

контроль
залік
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VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
9.

10. Навчальні досягнення студентів осітнього ступеня «магістр» з курсу

«Основи психосоматики» оцінюються за Європейською кредитно трансферно-

накопичувальною системою, в основу якої  покладено принцип поопераційної

звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,  накопичувальної  системи

оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових

балів до 100.

11. Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і

підсумкового  оцінювання  здійснюється  відповідно  до  навчально-методичної

карти  (п.  ІV),  де  зазначено  види й  терміни  контролю.  Систему  рейтингових

балів  для  різних  видів  контролю  та  порядок  їх  переведення  у європейську

(EКТС) шкалу подано у табл. 8.1., табл. 8.2. 

Таблиця 8.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного 

(модульного) контролю

12.

13.

14.

№ Вид діяльності Кількість рейтингових 
балів

1 Відвідування лекцій (1 бал) 5
2 Відвідування практичних занять (1 бал) 3
3 Робота на семінарському заняття (10 балів) 30:2=15
4 Виконання модульної роботи (25 балів) 50
5 Виконання самостійної роботи 20

Підсумковий рейтинговий бал Мин. – 93
Макс. - 108

15.

16.

17.

18.

19.

 У процесі  оцінювання  навчальних досягнень студентів застосовуються такі

методи:
20.

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне

опитування,  доповіді,  презентація  завдань  для  практичних  занять,  участь  в

інтерактивних обговореннях.



 Методи  письмового  контролю: модульне  письмове  тестування;

карти знань, картки для самостійної роботи, конспекти занять.

 Комп’ютерного  контролю:  презентації  доповідей  та  творчих

проектів.

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,

самоаналіз.

Вимоги та критерії оцінювання знань і умінь студентів з курсу 
                                        „Основи психосоматики”

Навчальні  досягнення  студентів  із  дисципліни  «Основи
психосоматики»  оцінюються  за Європейською  кредитно  трансферно-
накопичувальною системою,  в  основу  якої  покладено  принцип
поопераційної  звітності,  обов’язковості  модульного  контролю,
накопичувальної  системи  оцінювання  рівня  знань,  умінь  та  навичок;
розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль  успішності  студентів  з  урахуванням  поточного  і
підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної
карти де зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для
різних  видів  контролю та  порядок  їх  переведення  у  європейську  (ЄКТС)
шкалу подано у наступній таблиці. 

Таблиця шкали оцінювання ЕКТСв Україні та КУ імені Бориса
Грінченка (залік)

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

A 90 –100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з. можливими 
незначними недоліками 

B 82 – 89
балів

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок

C 75 – 81
балів

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок

D 69 – 74
балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
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діяльності. 
E 60 – 68

балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь)

FX 35 – 59
балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання. 

F 1 – 35 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторними 
вивчення курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни. 

VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

1) За джерелом інформації: 

• Словесні: лекція  (традиційна,  проблемна,  лекція-прес-конференція)  із

застосуванням  комп'ютерних  інформаційних  технологій  (PowerPoint –

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

• Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3)  За  ступенем  самостійності  мислення:  репродуктивні,  пошукові,

дослідницькі.

4)  За  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом

викладача;  самостійна робота студентів:  з  книгою; виконання індивідуальних

навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності:

1)  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання: навчальні  дискусії;

інтерактивні  методи  навчання,  створення  ситуацій  пізнавальної  новизни  та

зацікавленості.
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VIIІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні конспекти лекцій;

 презентації лекцій;

 підручники та навчальні посібники;

 навчально-методичні посібники;

 робоча навчальна програма;

 збірка тестових і  контрольних завдань для тематичного (модульного)

оцінювання навчальних досягнень студентів;

 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для

підсумкового контролю).

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні друковані джерела

1. Александровський Ю.А. Психосоматичні розлади. - К.: Вища
школа,2013. -400с.

2. Борисова О.В. Психіатрия, психосоматика, психотерапія.- К.:
Наука,2015.

3. Блейхер  В.М.  Клиническая  психосоматика.  -  Москва:
Медицина, 2015. - 328с.

4. Блейхер  В.М.,  Крук  И.В.  Толковый  словарь
психосоматических  терминов  /  под  ред.  Бокова  С.Н.  -  Воронеж:  НПО
"Модэк", 2015. - 640с.

5. Бурлачук  Л.Ф.  Исследование  личности  в  психосоматике.  -
К.:Вища школа, 2013. - 176с.

6. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 2014.
7. Зейгарник Б. В. Психосоматика. – М., 2014.
8. Канарейкин  К.Ф.,  Бахур  В.Т. Эволюция  психосоматической

медицины // Клиническая медицина. - 2009. - Т.67, №12.
9. Каннабих Ю.В. История психосоматики. - М.: ИТР МГП ВОС,

2004. - 528с.
10. Савенкова  І.І.  Клінічна  психологія:  навчальний  посібник /

І.І.Савенкова. – Херсон: Амеда. – 2010. – 302с.
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11. Савенкова  І.І.  Хронопсихологічне  прогнозування  перебігу
психосоматичних захворювань:  монографія /  І.І.Савенкова. – Київ: КУ
ім. Б.Грінченка. – 2015. – 236с.

Додаткові друковані джерела:
12. Блейхер  В. М.  Экспериментально-психологическое

исследование психически больных. – Ташкент, 1971.
13. Бурлачук  Л. Ф.  Исследование  личности  в  психосоматике.  –

Киев, 1979.
14. Васильченко  Г. С.  Общая  психосоматика.  Руководство  для

врачей. – М., 1977.
15. Захаров  А.  И.  Опыт групповой  психотерапии  при  неврозах

детского и подросткового возраста. – Л., 1986.
16. Исаев Д. Н. Психическое недоразвитие у детей. – Л., 1982.
17. Исаев  Д. Н.  Психосоматические  и  соматопсихические

расстройства детей. – Л., 1990.
18. Леонгард К. Акцентуированные личности. – Киев, 1989.
19. Лэнг Р. Д. Расколотое "Я". - СПб, 1995.
20. Любан-Плоцца Б., Пельдингер В. Психосоматичний хворий на

прийомі у лікаря. – Київ: “АДЕФ-Україна”.- 1997.
21. Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика.-  М.:  Класс,

1998. Патохарактерологические исследования у подростков. /Под ред. А.
Е. Личко, Н. Я. Иванова. – Л., 1981. 

22. Психология.  Словарь.  /Под  общ.  ред.  А. В. Петровского,
М. Г. Ярошевского. – М., 1990.

23. Рубинштейн  С. Я.  Экспериментальные  методики
патопсихологии. – М., 1972.

24. Селье Г. На уровне целостного организма. - М.: Наука, 1972. -
123с. 

25. Семке В.  Я. Истерические состояния. – М., 1988.
26. Семке  В.Я.  Основы  персонологии.  –  М.:  Академ.  Проект,

2001.
27. Собчик  Л. Н.  Методы  психологической  диагностики:  В  3-х

выпусках. – М., 1990.
28. Эберлейн Г. Страхи здоровых детей. – М., 1981.
29. Эйдемиллер Э.Г, Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л-

д: Медицина, 1990. - 192с. 

МОДУЛЬ 3
ПАТОПСИХОЛОГІЯ

Обсяг модулю «Психопатологія»:  програма складається з 2 змістовних модулів
(2  кредити)  –  60 годин:  6  годин лекційних,  6  годин  семінарських,  4  години
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практичних,  модульного контролю – 4  години,  40  годин самостійної  роботи.
Вивчення  студентами  модулю  «Психопатологія»  завершується  складанням
заліку.

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви теоретичних розділів

Кількість годин

Р
аз

ом

А
уд

ит
ор

ні
:

ле
кц

ій

се
м

ін
ар

сь
кі

 і
пр

ак
ти

чн
их

ла
бо

ра
то

рн
і

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

а
ро

бо
та

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

М
од

ул
ьн

ий
 

ко
нт

ро
ль

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

1. Психопатологічна симптоматологія. 12 2 - 2 - - 10 -
2. Психопатологічна синдромологія. 14 4 2 2 - - 10 -

Модульна контрольна робота 2 - - - - - - 2
Разом 28 6 2 4 - - 20 2

Змістовий модуль ІІ.
ПРИВАТНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

3.
Розлади психіки та поведінки внаслідок 
органічного ураження головного мозку. 

7 2 - 2 - - 5 -

4.
Розладів психіки та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних речовин.

9 4 2 2 - 5 -

5. Ендогенні психотичні розлади. 7 2 2 - - - 5 -

6.
Розлади особистості та розумова 
відсталість.

7 2 - 2 - - 5 -

Модульна контрольна робота 2 - - - - - - 2
Разом 32 10 4 6 - - 20 2

Разом за навчальним планом
60 16 6 10 - - 40 4
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ІІ. ПРОГРАМА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Лекція 1. Психопатологічна синдромологія. 
Невротичні синдроми. 

Астенічний  синдром.  Сенестопатичний  синдром.  Обсесивний  синдром.
Іпохондричний  синдром.  Синдром  деперсоналізації-дереалізації.  Істеричний
синдром. 

Афективні синдроми. 
Депресивний синдром. Маніакальний синдром. 

Галюцинаторно - маревні синдроми. 
Синдром  надцінних  ідей.  Паранойяльний  синдром.  Параноїдний  синдром.
Галюцинаторний синдром. Галюцинаторно-параноїдний синдром. Парафренний
синдром.

Синдроми потьмареної свідомості.
Деліріозний синдром. Аментивний синдром. Сутінкове потьмарення свідомості.
Онейроїдний синдром.

Синдроми з переважанням рухово-вольових порушень.
Апатико-абулічний  синдром.  Кататонічний  синдром.  Гебоїдний  синдром.
Гебефренічний синдром. 

Дефіцитарні синдроми 
Олігофренічний  синдром.  Психоорганічний  (енцефалопатичний)  синдром.
Корсаковський  (амнестичний)  синдром.  Зміни  особистості.
Псевдопаралітичний синдром. Дементний синдром. 

Практичне заняття 1. Психопатологічна симптоматологія.

Практичне заняття 2. Психопатологічна синдромологія. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ.
ПРИВАТНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Лекція  2. Розлади  психіки  та  поведінки  внаслідок  вживання
психоактивних речовин.
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Особливості психічних та поведінкових розладів, викликаних вживанням
алкоголю. Абстінетний синдром. Стан відміни з делірієм. Психотичний розлад.
Амнестичний  синдром.  Резидуальний  психотичний  розлад  з  відставленим
дебютом. 

Особливості психічних та поведінкових розладів, викликаних вживанням
інших  психоактивних  речовин  (опіоїдів,  каннабіноїдів,  кокаїну  та  інших
психостимуляторів, галюциногенів, летючих розчинників та кофеїну).

Семінар 1. Розлади психіки та поведінки внаслідок органічного ураження
головного мозку.

Семінар  2. Розлади  психіки  та  поведінки  внаслідок  вживання
психоактивних речовин.

Лекція 3. Ендогенні психотичні розлади.
Діагностика  шизофренії,  шизоафективних  та  шизотипових  розладів.

Типологізація  шизофренії.  Параноїдна  шизофренія.  Гебефренна  шизофренія.
Кататонічна  шизофренія.  Недиференційована  шизофренія.  Постшизофренічна
депресія.  Резидуальна  шизофренія.  Проста  шизофренія.  Типи  перебігу
шизофренічних  розладів.  Шизотиповий  розлад.  Гострі  та  транзиторні
психотичні  розлади.  Гострий  шизофреноподібний  психотичний  розлад.
Індукований маячний розлад. Шизоафективний розлад.

Діагностика ендогенних психотичних та непсихотичних розладів настрою.
Маніакальний  епізод.  Гіпоманія.  Манія  без  психотичних  симптомів  та  з
психотичними  симптомами.  Біполярний  афективний  розлад.  Депресивний
епізод: легкий, помірний та важкий. Рекурентний депресивний розлад. Хронічні
(афективні) розлади настрою.

  
Семінар 3. Розлади особистості та розумова відсталість. 
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ІІІ. Навчально-методична карта Модулю 3. «Психопатологія» навчальної дисципліни «Психологія» 
Разом: 60 год.: з них лекції 6 год., семінарські 6 год., практичні – 4 год., поточний модульний контроль – 4 год.,

самостійна робота - 40 год.
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II
Назва

модуля
ЗАГАЛЬНА 

ПСИХОПАТОЛОГІЯ
ПРИВАТНА 

ПСИХОПАТОЛОГІЯ
Кіл. балів 
за модуль

68 балів 80 балів

Теми 1 2 3 4 5 6

Теми
лекцій

Психопатологіч
на
синдромологія. 
(1 бал). - -

Розладів психіки та
поведінки 
внаслідок 
вживання 
психоактив-
них речовин
(1 бал).

Ендогенні 
психотичні 
розлади
 (1 бал). -

Теми
семінар.
занять

- -

Розлади 
психіки та 
поведінки 
внаслідок 
органічного 
ураження 
головного 
мозку
 (1 бал). 

Розладів психіки та
 поведінки 
внаслідок 
вживання 
психоактив-
 них речовин 
(1 бал).

-

Розлади 
особистості та 
розумова 
відсталість 
(1 бал).
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Теми
практич.
занять

Психопатологіч
на 
симптоматологі
я 
(1 бал).

Психопатологічна 
синдромологія. 
(1 бал). - - - -

Роб. на
сем. зан.

10 балів 10 балів 10 балів 10 балів - 10 балів

Самост.
робота

20 балів 20 балів

Види
пот.конт.

Модульна контрольна робота 
(25 балів)

Модульна контрольна робота 
(25 балів)

Всього: 148 бали: коеф.: 1,5
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ІV. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття 1.
Тема. Психопатологічна симптоматологія. 

(2 год.)

1. Отримання навичок проведення клінічної співбесіди та спостереження.
2. Отримання  навичок  діагностики  основних  продуктивних

психопатологічних симптомів.
3. Отримання навичок діагностики основних негативних психопатологічних

симптомів.

Список основної літератури

1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., —
К.: Сфера, 1999.

2.Руководство по психиатрии. В 2-х томах / Под ред. Г.В. Морозова. — М.,
1988.

3.Снежневский А.В. Руководство по психиатрии. В 2-х томах — М., 1983.
4.Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.
5.Лексиконы психиатрии Всемирной организации здравоохранения.  — К.:

Сфера, 2001.

Практичне заняття 2.
Тема. Психопатологічна синдромологія. 

(2 год.)
1. Отримання навичок діагностики невротичних синдромів.
2. Отримання навичок діагностики афективних синдромів. 
3. Отримання навичок діагностики галюцинаторно - маревних синдромів. 
4. Отримання навичок діагностики синдромів потьмареної свідомості.
5. Отримання  навичок  діагностики  синдромів  з  переважанням  рухово-

вольових порушень.
6. Отримання навичок діагностики дефіцитарних синдромів. 

Список основної літератури

1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., —
К.: Сфера, 1999.

2.Руководство по психиатрии. В 2-х томах / Под ред. Г.В. Морозова. — М.,
1988.

3.Снежневский А.В. Руководство по психиатрии. В 2-х томах — М., 1983.
4.Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.



5.Лексиконы психиатрии Всемирной организации здравоохранения.  — К.:
Сфера, 2001.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ
ПРИВАТНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ.

Семінар 1.
Тема. Розлади психіки та поведінки внаслідок органічного ураження

головного мозку.
 (2 год.)

1. Загальні  характеристики  деменції  внаслідок  органічного  ураження
головного мозку та методи її діагностики. 

2. Особливості  розвитку  порушень  когнітивної  сфери  у  вигляді  деменції
внаслідок різних захворювань головного мозку. 

3. Характеристики  інших  порушень  психіки  та  поведінки  внаслідок
органічного ураження головного мозку. 

4. Характеристики  розладів  особистості  внаслідок  органічного  ураження
головного мозку. 

5. Органічний розлад особистості. 
6. Постенцефалітичний синдром. 
7. Посткоммоційний синдром. 

Список основної літератури

1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., — К.:
Сфера, 1999.

2. Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.
3. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х томах. — М., 1994.
4. Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием и

исследовательскими  диагностическими  критериями)  /  Под  ред.:  Дж.Э.
Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

Семінар 2.
Тема. Особливості розладів психіки та поведінки внаслідок вживання 

психоактивних речовин.
 (2 год.)

1. Психічні та поведінкові розлади, викликані вживанням канабіноїдів.
2. Особливості найбільш поширених канабіноїдів.
3. Гостра інтоксикація, обумовлена вживанням канабіноїдів.
4. Важке психотичне сп'яніння, обумовлене вживанням канабіноїдів.
5.  Абстинентний синдром, обумовлений вживанням канабіноїдів.
6. Особливості найбільш поширених форм кокаїну.
7. Гостра інтоксикація, обумовлена вживанням кокаїну.
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8. Стан відміни кокаїну і синдром залежності.
9. Психічні  та  поведінкові  розлади,  викликані  вживанням  інших

стимуляторів.
10.Гостра інтоксикація, обумовлена вживанням стимуляторів.
11.Стан відміни інших стимуляторів і синдром залежності.
12.Психічні та поведінкові розлади, викликані вживанням галюциногенів.
13.Гостра інтоксикація, обумовлена вживанням галюциногенів.
14. Зловживання галюциногенами і синдром залежності.

Список основної літератури

1.Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., —
К.: Сфера, 1999.

2.Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.
3.Каплан Г.И.,  Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия.  В 2-х томах.  — М.,

1994.
4.Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием и

исследовательскими диагностическими критериями) / Под ред.: Дж.Э. Купера/
— К.: Сфера, 2000. – 464 с.

Семінар 3.
Тема. Розлади особистості та розумова відсталість.

(2 год.)
1. Особливості діагностики розладів особистості. 
2. Поняття норми та патології в психології особистості. 
3. Акцентуйованість особистості та психопатії.
4. Патопсихологія специфічних розладів особистості. 
5. Параноїдний розлад особистості. 
6. Шизоїдний розлад особистості. 
7. Соціопатія. 
8. Емоційно-нестійкий розлад особистості. 
9. Істеричний розлад особистості. 
10.Ананкастний (обсесивно-компульсивний) розлад особистості. 
11.Тривожний розлад особистості. 
12.Залежний розлад особистості. 
13.Змішаний та інші розлади особистості.
14.Хронічні  зміни  особистості,  не  пов'язаних  з  пошкодженням  чи

захворюванням головного мозку.
15.Особливості  та  сучасні  наукові  погляди на  розлади  звичок  і  потягів,  а

також на розлади статевої ідентифікації.
16.Легка розумова відсталість (дебільність).
17.Помірна і важка розумова відсталість (імбецильність).
18.Глибока розумова відсталість (ідіотія). 
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19.Нервова анорексія.
20.Нервова булімія.
21.Безсоння неорганічної природи.
22.Гіпресомнія неорганічної природи.
23.Розлад режиму сну-неспання неорганічної природи.
24.Сомнамбулізм.
25.Жахи під час сну та кошмари. 
26.Відсутність або втрата статевого потягу.
27.Сексуальне відраза, відсутність сексуального задоволення.
28.Відсутність генітальної реакції.
29.Оргазмічна дисфункція.
30.Передчасна еякуляція.
31.Вагінізм неорганічної природи.
32.Діаспореунія неорганічної природи.

Список основної літератури
1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2.,

— К.: Сфера, 1999.
2. Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.
3. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х томах. — М.,

1994.
4. Классификация  психических  и  поведенческих  расстройств  (с

глоссарием  и  исследовательскими  диагностическими  критериями)  /
Под ред.: Дж.Э. Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ.

Тема 1. Психопатологічна симптоматологія.
1.  Заповніть  стовбець  2  таблиці,  вписуючи  туди  назви  найбільш

поширених психопатологічних симптомів (без їх описання).
Групи симптомів за сферами психіки Найбільш  поширені

симптоми
1 2
Симптоми  порушень  свідомості  та
самосвідомості
Симптоми порушень сприйняття.
Симптоми порушень мислення.
Симптоми порушень емоцій.
Симптоми порушень уваги.
Симптоми порушень вольових процесів.
Симптоми порушень пам'яті.

Форма подання: у вигляді схеми, таблиці.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

1. Напишіть доповідь на тему «Сучасні методи дослідження в патопсихології», 
структуруючи методи дослідження відповідно до визначених клініко-
психопатологічних завдань дослідження.

Форма подання: у вигляді вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність

Рекомендована основна література

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов.
— К., 1995. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических
терминов. — К., 1995.

2. Левченко И. Ю.  Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия»,
2000. – 232 с.

3. Рубинштейн С.  Я. Экспериментальные методики патопсихологии.  —
М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 448 с.

4. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической
диагностике. — СПб, 1999.
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5. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — М., 1986.
6. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. — М., 1994.
7. Руководство по психиатрии. В 2-х томах / Под ред. Г.В. Морозова. — М.,

1988.

Рекомендована додаткова література

1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., —
К.: Сфера, 1999.

2. Снежневский А.В. Руководство по психиатрии. В 2-х томах — М., 1983.
3. Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.

Тема 2. Психопатологічна синдромологія. 

1. Структуруйте психопатологічну синдромологію, вписуючи в стовбець 2 
таблиці назви психопатологічних синдромів.

Групи синдромів Назви синдромів
1 2

Невротичні синдроми.

Афективні синдроми.

Галюцинаторно – 
маревні синдроми.

Синдроми
потьмареної
свідомості.

Дефіцитарні
синдроми
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Форма подання: у вигляді схеми, таблиці.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність, структурованість.

2. Структуруйте психопатологічну симптоматологію, вписуючи в стовбець 2 
таблиці назви симптоми, які характеризують відповідні психопатологічні 
синдроми.

Синдроми Симптоми
1 2

Паранойяльний 
синдром.

Параноїдний 
синдром.

Галюцинаторно – 
параноїдний 
синдром.

Маніакальний 
синдром.

Депресивний 
синдром.

 Рекомендована основна література

1. Снежневский  А.В.  Руководство  по  психиатрии.  В  2-х  томах  — М.,
1983.

2. Левченко И.  Ю.  Патопсихология:  Теория и практика:  Учеб.  пособие
для студ. высш. пед.  учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия»,
2000. - 232 с.
3. Бурлачук  Л.  Ф.,  Морозов  С.  М.  Словарь-справочник  по
психологической диагностике. — СПб, 1999.
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Рекомендована додаткова література

1. Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2., —
К.: Сфера, 1999.

2. Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.
3.  Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов.

— К., 1995.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ
ПРИВАТНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ.

Тема 3. Розлади психіки та поведінки внаслідок органічного ураження
головного мозку.

Складіть конспект, в якому наведіть основні ознаки наступних психічних
розладів  внаслідок  органічного  ураження  головного  мозку  та  складіть  план
патопсихологічного дослідження хворих на ці розлади:

1. Органічний амнестичний синдром, не обумовлений алкоголем та іншими
психоактивними речовинами. 

2. Делірій,  не  обумовлений  алкоголем  та  іншими  психоактивними
речовинами. 

3. Органічний галюциноз. 
4. Посткоммоційний синдром. 
5. Легкий когнітивний розлад. 

Форма подання: у вигляді вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність.

Рекомендована основна література

1. Левченко И. Ю.  Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия»,
2000. - 232 с.

2. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии.  —
М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. — 448 с.

3. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психологической
диагностике. — СПб, 1999.

4. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — М., 1986.

Рекомендована додаткова література

1. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. — М., 1994.
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2. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов.
— К., 1995.

3. Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием
и исследовательскими диагностическими критериями) / Под ред.: Дж.Э.
Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

Тема  4.  Розлади  психіки  та  поведінки  внаслідок  вживання
психоактивних речовин.

Складіть конспект, структуруючи розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання  психоактивних  речовин  відповідно  до  сучасної  міжнародної
класифікації хвороб МКХ-10.

Форма подання: у вигляді вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність.

Рекомендована основна література

1. Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием
и  исследовательскими  диагностическими  критериями)  /  Под  ред.:  Дж.Э.
Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

Рекомендована додаткова література

1. Марчук А.І. Судова психіатрія. К., 2003.
2. Дмитриев  А.С,  Клименко  Т.В.  Судебная  психиатрия:  Учебник.  —  М.,

1998.

Тема 5. Ендогенні психотичні розлади.
Складіть  конспект,  в  якому  повинна  бути  відображена  етіологія,

патопсихологічні особливості однієї з хвороб, які перераховані нижче (оберіть
тільки одну):

1. Параноїдна шизофренія. 
2. Гебефренна шизофренія. 
3. Кататонічна шизофренія. 
4. Недиференційована шизофренія. 
5. Постшизофренічна депресія. 
6. Резидуальна шизофренія. 
7. Проста шизофренія. 
8. Шизотиповий розлад.
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9. Шизоафективний розлад.
10.Біполярний афективний розлад. 
11.Маніакальний епізод.
12.Депресивний епізод.
13.Гіпоманія.
14.Дистімія. 

Форма подання: у вигляді вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність.

Рекомендована основна література

1. Классификация психических и поведенческих расстройств (с глоссарием
и исследовательскими диагностическими критериями) / Под ред.: Дж.Э.
Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

Рекомендована додаткова література

1. Блейхер В.М. Практическая патопсихология /  В.М. Блейхер, В.Ж. Крук,
С.Н. Боков. - Ростов-на-Дону, 1996. - 448 с.

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник  - М., 1986 - 288 с.

Тема 6. Розлади особистості та розумова відсталість
Складіть конспект запропонованої теми (оберіть тільки одну):

1. Особливості патопсихологічної діагностики розладів особистості. 
2. Поняття норми та патології в психології особистості. 
3. Акцентуйованість особистості та психопатії.
4. Патопсихологія специфічних розладів особистості.
5. Патопсихологічні  особливості  та  сучасні  наукові  погляди  на  розлади

звичок і потягів, а також на розлади статевої ідентифікації.
 

Форма подання: у вигляді вільного опису.
Критерії оцінювання: змістовність, логічність.

Рекомендована основна література

1. Классификация  психических  и  поведенческих  расстройств  (с
глоссарием  и  исследовательскими  диагностическими  критериями)  /  Под
ред.: Дж.Э. Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

2. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х томах. — М.,
1994.

3. Лексиконы психиатрии Всемирной организации здравоохранения.  —
К.: Сфера, 2001.
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Рекомендована додаткова література

1. Блейхер  В.М.  Практическая  патопсихология  /   В.М.  Блейхер,  В.Ж.
Крук, С.Н. Боков. - Ростов-на-Дону, 1996. - 448 с.

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник  - М., 1986 - 288 с.
3. Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми 
курсу

Академічний контроль Бали

Змістовий модуль І.
ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Тема 1. 
Психопатологічна 
симптоматологія 
(10 год.).

Семінарське заняття, 
модульний контроль 10

Тема 2. 
Психопатологічна 
синдромологія.
 (10 год.).

Семінарське заняття, 
модульний контроль 10

Змістовий модуль ІІ.
ПРИВАТНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ
Тема 4. Розлади психіки 
та поведінки внаслідок 
органічного ураження 
головного мозку (5 год.). 

Семінарське заняття, 
модульний контроль 5

Тема 5. Розладів психіки 
та поведінки внаслідок 
вживання психоактивних
речовин (5 год.).

Семінарське заняття
 модульний контроль 5

Тема 6. Ендогенні 
психотичні розлади (5 
год.).

Модульний контроль
5

Тема 7. Розлади 
особистості та розумова 
відсталість (5 год.).

Семінарське заняття, 
модульний контроль 5

Разом: 40 год. Разом: 40 балів
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VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та підсумкового
контролю з Модулю 3. «Психопатологія» навчальної дисципліни

«Психологія»

Вид діяльності
№ Вид діяльності Кількість рейтингових 

балів
1 Відвідування лекцій (1 бал) 68
2 Відвідування практичних занять (1 бал) 2
3 Робота на семінарському заняття (10 балів) 20
4 Відвідування семінарських занять (1 бал) 3
5 Робота на семінарському заняття (10 балів) 30
6 Виконання модульної роботи (25 балів) 50
7 Виконання самостійної роботи 40 

Підсумковий рейтинговий бал 148

Таблиця шкали оцінювання ЄКТС
 (залік)

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

A 90 –100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з. можливими 
незначними недоліками 

B 82 – 89
балів

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок

C 75 – 81
балів

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 
з незначною кількістю помилок

D 69 – 74
балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності. 

E 60 – 68
балів

Достатньо – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь)

FX 35 – 59
балів 

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за 
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умови належного самостійного 
доопрацювання. 

F 1 – 35 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторними 
вивчення курсу – досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного 
вивчення дисципліни. 

VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності.

1) За джерелом інформації: 

• Вербальні:

- лекції (традиційна, проблемна);

 - із  застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій

(PowerPoint – Презентація);

- семінари;

- консультації.

• Наочні: ілюстрація із практичної діяльності, демонстрація.

• Практичні: вправи.

2) За ступенем керування навчальною діяльністю:

 під керівництвом викладача;

 самостійна робота студентів:

- з навчальною літературою;

- виконання індивідуальних навчальних

проектів.

ІІ.  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання  і  мотивації

навчально-пізнавальної діяльності:

- навчальні дискусії;

- інтерактивні методи навчання;
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-  створення  ситуацій  пізнавальної  новизни  та  зацікавленості  у

практичному використанні отриманих знань.

VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ

 опорні стислі конспекти лекцій;

 презентації лекцій;

 підручники та навчальні посібники;

 навчально-методичні посібники;

 робоча навчальна програма;

 засоби  підсумкового  контролю  (комплект  друкованих  завдань  для

підсумкового контролю).

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДРУКОВАНІ ТА ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА

Основні друковані джерела

4. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов.
— К., 1995.

5. Классификация  психических  и  поведенческих  расстройств  (с
глоссарием  и  исследовательскими  диагностическими  критериями)  /
Под ред.: Дж.Э. Купера/ — К.: Сфера, 2000. – 464 с.

6. Омелянович В.Ю. Основи судової психіатрії: Навчальний посібник. - 
Донецьк: Норд-Пресс, 2006. – 205 с.

7. Волков В.Н. Судебная психиатрия. — М., 2001.
8. Руководство по психиатрии. В 2-х томах / Под ред. Г.В. Морозова. —

М., 1988.

60

60



Додаткові друковані джерела
1.  Гельдер М., Гет Д., Мейо Р. Оксфордское пособие по психиатрии. Т. 2.,

— К.: Сфера, 1999.
2. Кон И.С. Введение в сексологию. — М.: Медицина, 1998.
3. Корухов  Ю.И.  Комплексні  дослідження  в  судовій  експертизі.  —  К.,

1997.
4. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2-х томах. — М.,

1994.
5. Лексиконы  психиатрии  Всемирной  организации  здравоохранения.  —

К.: Сфера, 2001.
9. Морозов Г.В. Судебная психиатрия. — М., 1986.
10.Марчук А.І. Судова психіатрія. К., 2003.
11.Дмитриев А.С, Клименко Т.В. Судебная психиатрия: Учебник. — М.,

1998.
12.Судебная  психиатрия:  Учебник  для  вузов  /  Под  общ.  ред.:  Г.В.

Морозова/ — М., 1978.
13.Снежневский  А.В.  Руководство  по  психиатрии.  В  2-х  томах  —  М.,

1983.
14.Справочник по психиатрии. /Под ред. А.В. Снежневского — М., 1985.

Інформаційні ресурси

1. Пошукова система Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського. –
Режим доступу до електронних ресурсів - http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Пошукова  системи  Інтернет.  -  Режим  доступу  до  електронних
ресурсів: http://www.google.com.ua/

3. Пошукова  системи  Інтернет.  -  Режим  доступу  до  електронних
ресурсів: http://www.yandex.ua

4. lspp.org.ua -  офіційний  сайт  Інституту  соціальної  та  політичної
психології АПН України http  ://  socionet  .  ru  / 
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