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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

Характеристика дисципліни за
формами навчання
денна
заочна
основна
українська
4/120
5
2
4
4
120
32
8
80
залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – підготовка магістрів до практичної
роботи з людьми, в якій має реалізуватися індивідуальний підхід,
враховуватись внутрішня та зовнішня детермінація особливостей психічних
процесів, у тому числі і їх порушень, а також розладів особистості, крім того,
мають співвідноситись природні та соціальні чинники поведінки людини.
Завдання курсу:
 аналіз предмету патопсихології, особливостей виникнення та протікання
відхилень у психічному розвитку людини;
 вивчення форм та механізмів порушень окремих психічних процесів,
свідомості та самосвідомості;
 розкриття окремих методів дослідження в психологічній практиці
прикладного й наукового дослідження;
 визначення особливостей планування психологічного дослідження,
обробки й інтерпретації результатів;
 розкриття етіології, клініки та терапії психічних розладів з урахуванням
особливостей реабілітації особистості;
 вивчення сутності дитячої патопсихології, порушень психічного розвитку
у дітей.
3. Результати навчання за дисципліною
Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Патопсихологія» у
магістрів формуються такі навчальні компетентності:
 здатність осмислено використовувати термінологічний апарат;
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вміння
підбирати
адекватні
експериментальні
методики
патопсихологічного дослідження;
 спроможність дослідити стан психічних функцій, процесів, станів
пацієнта;
 вміння виявляти патопсихологічні регістр-синдроми;
 здатність провести аналіз отриманих результатів патопсихологічного
дослідження;
 вміння сформулювати висновки та скласти протокол досліджень;
 здатність правильно оцінювати проблематику клієнта;
 спроможність визначати рекомендований в конкретному випадку метод
терапії;
 здатність визначати порушення психічного розвитку у дітей;
 вміння застосовувати отримані знання з патопсихології на практиці.
4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план
Розподіл годин між видами робіт
Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назва змістових модулів, тем

Усього

Аудиторна:

Змістовий модуль 1. Методологічні основи патопсихології
Тема 1. Предмет і завдання 11 2
2
патопсихології. Принципи побудови
патопсихологічного обстеження
Тема 2. Порушення свідомості
12 2
2
і самосвідомості
Модульний контроль
2
Разом 25 4
4
Змістовий модуль 2. Порушення основних психічних процесів
Тема 1. Порушення уваги, відчуття,
12 2
2
сприймання
Тема 2.
Порушення
пам’яті
та 12 2
мислення
Тема 3. Емоційно-вольові порушення
13 2
2
Модульний контроль
2
Разом 39 6
4
Змістовий модуль 3. Розлади особистості
Тема 1. Невротичні порушення
12 2
2

7

8

15
8
10
9
27
8

5

Тема
2.
Ендогенні
захворювання
Модульний контроль

психічні 14

2

2

2
Разом 28 4
4
Змістовий модуль 4. Дитяча патопсихологія
Тема
1.
Сутність
дитячої 26 2
4
патопсихології.
Порушення
інтелектуального розвитку
Модульний контроль
2
Разом 28 2
4
Підготовка та проходження
контрольних заходів
Усього 120 16 16

10

18
20

20

80

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Методологічні основи патопсихології
Лекція 1. Предмет і завдання патопсихології. Принципи побудови
патопсихологічного обстеження
Предмет патопсихології як галузі психологічної науки. Співвідношення
патопсихології з суміжними дисциплінами: нейропсихологією, психіатрією,
дефектологією. Наукові, практичні та методологічні передумови виділення
патопсихології в самостійну галузь психологічного знання. Значення психології
для теорії загальної та медичної психології. Завдання патопсихології. Критерії
оцінки психічного здоров’я. Принципи побудови патопсихологічного
дослідження. Методи вивчення медичної документації. Патопсихологічний
експеримент. Методи клініко-психологічного дослідження (клінічне інтерв’ю,
психологічна бесіда, збір психологічного анамнезу).
Ключові поняття: патопсихологія, психопатологія, патопсихологічні
регістр-синдроми, реабілітація, психотерапія, патопсихологічне дослідження.
Семінар 1. Патопсихологія як галузь психологічної науки.
Лекція 2. Порушення свідомості і самосвідомості
Розуміння свідомості у філософії, психіатрії та психології. Проблема
свідомого та несвідомого у психології та патопсихології. Види порушення
свідомості. Форми виключення свідомості (оглушення, сопор, кома та ін.). Форми
потьмарення (порушення, розлади, зміни) свідомості: делірій, онейроїд,
паморочне потьмарення свідомості, аменція та ін. Розлади самосвідомості
(деперсоналізація, дереалізація), їх характеристика. Дослідження свідомості
особистості.
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Ключові поняття: свідомість, оглушення, сопор, кома, непритомність,
делірій, онейроїд, паморочне потьмарення свідомості, аменція, деперсоналізація,
дереалізація.
Семінар 2. Розлади свідомості та самосвідомості у клініці психічних
захворювань.
Модульна контрольна робота 1
Змістовий модуль 2.
Лекція 3. Порушення уваги, відчуття, сприймання
Порушення уваги, основні види: слабкість активної уваги, підвищена
зосередженість уваги, відвертання уваги, підвищене відволікання (гіперметаморфоз
уваги), зменшення об'єму уваги, інертність уваги. Методи дослідження уваги
(психофізіологічні і патопсихологічні). Розлади відчуттів: гіперестезія,
гіпестезії, парестезії, сенестопатії та ін. Порушення сприймання (агнозії, ілюзії,
галюцинації). Класифікація галюцинацій за органами відчуттів і ступенем
складності; істинні та псевдогалюцинації, їх загальна характеристика. Методи
дослідження відчуттів, сприймання та уявлень.
Ключові поняття: увага, відвертання уваги, інертність
уваги,
гіпопрозексія, апрозексія, гіперестезія, гіпестезія, парестезії, сенестопатії,
агнозії, ілюзії, галюцинації.
Семінар 3. Характеристика розладів уваги, відчуттів та сприймання.
Лекція 4. Порушення пам’яті та мислення
Психологічні механізми порушення пам’яті. Загальна характеристика
розладів пам'яті: порушення запам’ятовування та відтворення, їх основні види.
Форми порушення пам’яті: порушення безпосередньої пам’яті; порушення
динаміки мнестичної діяльності; порушення опосередкованої пам’яті;
порушення мотиваційного компоненту пам’яті. Дослідження пам’яті. Основні
види порушення мислення. Класифікація розладів мислення. Формальні
розлади мислення (за темпом, логічною стрункістю і цілеспрямованістю), їх
загальна характеристика та особливості. Продуктивні розлади мислення (нав'язливі
ідеї, надцінні ідеї та маячні ідеї), їх основні прояви. Характеристика маячення.
Методи дослідження мислення.
Ключові поняття: пам’ять, гіпомнезії, амнезії, гіпермнезії, парамнезії,
псевдоремінісценції, конфабуляції, криптомнезії, мислення, ментизм, шперунг,
паралогічне мислення, резонерство, маячення.
Лекція 5. Емоційно-вольові порушення
Основні розлади емоцій та почуттів. Їх загальна характеристика та
особливості проявів: емоційна гіпестезія та гіперестезія почуттів,
амбівалентність, гіпотимія та гіпертимія, відсутність почуттів. Особливості
депресивного та маніакального синдромів. Афективні реакції, їх особливості.
Розлади емоційної сфери при психічних захворюваннях. Дослідження емоцій та
почуттів. Вольові якості особистості, порушення вольової активності людини.
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Характеристика розладів волі, їх основні прояви: гіпобулія, гіпербулія, абулія.
Патологічні потяги (парабулія, клептоманія, піроманія, дромоманія та ін.).
Ключові поняття: емоції, емоційна гіпестезія, гіперестезія почуттів,
амбівалентність, гіпотимія, гіпертимія, воля, гіпобулія, гіпербулія, абулія,
парабулія, клептоманія, піроманія, дромоманія.
Семінар 4. Клінічні прояви розладів пам’яті, характеристика розладів
мислення та емоційно-вольових порушень.
Модульна контрольна робота 2
Змістовий модуль 3.
Розлади особистості
Лекція 6. Невротичні порушення
Психогенії, загальна характеристика, природа їх виникнення. Основні
види психогеній. Характеристика невротичних та неврозоподібних розладів.
Поняття неврозу, причини виникнення, основні форми неврозів. Клінічні
прояви неврозів. Неврастенія, сутність та причини її виникнення. Основні
прояви неврастенії. Істеричний невроз: особливості перебігу, причини
формування. Невроз нав’язливих станів, загальна характеристика, основні
прояви. Причини виникнення неврозу нав’язливих станів. Афективні
порушення та розлади мови, їх загальна характеристика та основні прояви.
Ключові поняття: психогенії, невроз, неврастенія, невротичні реакції,
реактивні психози, істерія, нав’язливі стани.
Семінар 5. Клінічна картина невротичних розладів особистості.
Лекція 7. Ендогенні психічні захворювання
Причини і розвиток ендогенних психічних захворювань. Визначення
шизофренії, історичні аспекти вивчення хвороби. Шизофренія: характеристика
основних симптомів та особливості перебігу. Зміни особистості та розлади
психічних функцій при шизофренії. Особливості продромального періоду при
повільному початку шизофренії. Маніакально-депресивний психоз: фази,
особливості перебігу. Маскована (прихована) депресія. Епілепсія: клінічні
симптоми, особливості перебігу. Класифікація безсудомних епілептичних
пароксизмів.
Ключові поняття: шизофренія, розщеплення психіки, аутизм, емоційне
отупіння, мутизм, ехолалія, ехопраксія, маніакально-депресивний психоз,
маскована депресія, епілепсія.
Семінар 6. Особливості ендогенних психічних захворювань.
Модульна контрольна робота 3
Змістовий модуль 4.
Дитяча патопсихологія
Лекція 8. Сутність дитячої патопсихології. Порушення інтелектуального
розвитку
Предмет та основні завдання дитячої патопсихології. Принципи побудови
патопсихологічного обстеження дітей. „Проблемний” підхід щодо дослідження
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психіки дитини. Психодіагностичний
підхід щодо дослідження психіки
дитини. Особливості патопсихологічного обстеження дітей та підлітків.
Сутність явища затримки психічного розвитку. Основні причини
затримки психічного розвитку у дітей. Типи затримки психічного розвитку:
гармонійний
психофізичний
інфантилізм,
органічний
інфантилізм,
церебрально-органічна затримка, соматогенна затримка, педагогічна та
мікросоціальна занедбаність, основні прояви та причини виникнення.
Порушення інтелектуального розвитку. Ступені (форми) порушення
інтелектуального розвитку: легка, помірна, тяжка, глибока.
Ключові поняття: психічне недорозвинення, дисгармонійний розвиток,
дисграфія, дискалькулія, дислексія, затримка психічного розвитку, гармонійний
психофізичний інфантилізм, органічний інфантилізм, церебрально-органічна
затримка, соматогенна затримка, олігофренія.
Семінар 7. Основний зміст та завдання дитячої патопсихології.
Семінар 8. Порушення психічного розвитку у дітей.
Модульна контрольна робота 4
6. Контроль навчальних досягнень

максимальна
кількість балів

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

максимальна
кількість балів

Модуль 4

1
1

2
2

2
2

3
2

3
2

2
2

2
2

1
2

1
2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

10

2

20

2

20

2

20

2

20

10

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

5

1

5

1

5

1

5

25

1

25

1

25

1

25

1

25

30

-

-

-

-

-

-

-

-

кількість
одиниць

максимальна
кількість балів

Модуль 3

Модуль 2

кількість
одиниць

Відвідування лекцій
Відвідування
семінарських занять
Відвідування
практичних занять
Робота на
семінарському
занятті
Робота на
практичному занятті
Виконання завдань
для самостійної
роботи
Виконання
модульної роботи
Виконання ІНДЗ

Модуль 1

кількість
одиниць

Вид діяльності
студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів
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Разом
54
Максимальна кількість балів: 216
Розрахунок коефіцієнта: 216:100 = 2,16
6.2.

55

54

53

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Змістовий модуль 1. Методологічні основи патопсихології
Тема 1. Предмет і завдання патопсихології. Принципи побудови
патопсихологічного обстеження – 7 год.

Користуючись рекомендованою літературою знайти 2-3 приклади
патопсихологічного дослідження, що включає опис психічного стану,
емоційної сфери, когнітивних особливостей особистості тощо. Провести
психологічний аналіз опису результатів патопсихологічного дослідження на
основі знайдених прикладів (5 б.).
Змістовий модуль 2. Порушення основних психічних процесів
Тема 3. Емоційно-вольові порушення – 9 год.
Самостійно опрацювати тему «Характеристика сексуальних перверсій».
Зробити психологічний аналіз зазначеної проблеми виходячи з різних підходів,
зокрема, біологічного, патопсихологічного, культурального та соціального
(5 б.).
Змістовий модуль 3. Розлади особистості
Тема 2. Ендогенні психічні захворювання – 10 год.
Самостійно опрацювати тему «Загальна характеристика психопатій», зробити
психологічний аналіз існуючих в науково-психологічній літературі класифікацій
психопатій, виділивши спільне та відмінне у цих класифікаціях, розкривши при
цьому сутність та основні характеристики кожного виду психопатії (5 б.).
Змістовий модуль 4. Дитяча патопсихологія
Тема 1. Сутність дитячої патопсихології. Порушення інтелектуального
розвитку – 20 год.
Самостійно опрацювати тему «Невротичні реакції і неврози у дітей. Аутизм:
основні прояви». Визначити та описати всі можливі невротичні реакції та
неврози у дітей з точки зору дитячої патопсихології, зазначивши при цьому, які
з цих проявів заслуговують на увагу відповідного фахівця (дитячого психолога,
невролога, логопеда). Зробити психологічний аналіз основних проявів аутизму
у дітей (5 б.).
Критерії оцінювання самостійної роботи
Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи
залежить від дотримання таких критеріїв:
- своєчасність виконання навчальних завдань1б;
- повний обсяг їх виконання1б;
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- якість виконання навчальних завдань 2 б;
- творчий підхід у виконанні завдань1б.


6.3.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульні контрольні роботи виконуються у формі тестів.
Таблиця 6.3.1
Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт
Змістовий блок і його призначення

Форма

Максимальна кількість
балів за одне завдання

Перший
(визначення
якості Тести
простого
володіння базовими поняттями)
рівня складності
Другий (виявлення здатності до
аналізу, синтезу, конкретизації й Тести середнього
узагальнення
змісту
навчальної рівня складності
дисципліни)
Третій (встановлення спроможності Тести
високого
до застосування знань на практиці)
рівня складності

1
2

3

Загальна кількість тестових завдань – 13.
Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи – 25 балів.

6.4.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Семестровий контроль проводиться у вигляді заліку.
6.5.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

Не передбачено навчальним планом.
6.6.

Шкала відповідності оцінок
Рейтингова Оцінка за 100Значення оцінки
оцінка
бальною
шкалою
90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в
A
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
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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

1-34 балів

Незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань
(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Патопсихологія»
Разом: 120 год., лекції – 16 год., семінар. заняття – 16 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 80 год., залік

Самост.
робота

Види
пот.конт.
Підсум.
контроль

1. Приклади патопсихологічного
Характеристика
дослідження (психічний стан, 1.
перверсій. - (5 б.)
емоційна сфера та ін.). - (5 б.)
Модульна контрольна
робота 1 (25 балів)

Сутність дитячої
патопсихології.
Порушення
інтелектуального
розвитку

8

Основний зміст та
завдання дитячої
патопсихології

Ендогенні психічні
захворювання

7

Особливості
ендогенних
психічних
захворювань

6

Змістовий модуль ІV
Дитяча патопсихологія
(53 б.)

Порушення
психічного розвитку
у дітей

(54 б.)

Невротичні
порушення

5

Порушення
Клінічні прояви
пам’яті та мислення
розладів пам’яті,
характеристика
розладів мислення
Емоційнота емоційновольові порушення
вольових порушень

4

Порушення уваги,
відчуття,
сприймання

3

Змістовий модуль IIІ
Розлади особистості

Клінічна картина
невротичних розладів
особистості

Змістовий модуль II
Порушення основних психічних процесів
(55 б.)

Характеристика
розладів уваги,
відчуттів та
сприймання

Теми
семінар.
занять
(за відвідув.
1 бал;
робота на
семін. – 10 б.)

2

Порушення
свідомості
і самосвідомості

Теми
лекцій
(за відвідув.
1 бал)

1

Розлади свідомості та
самосвідомості у
клініці психічних
захворювань

Назва
модуля та
кіл-ть балів
Лекції

Змістовий модуль І
Методологічні основи
патопсихології (54 б.)

Предмет і
Патопсихологія як
завдання
галузь
патопсихології.
психологічної
Принципи побудови
науки
патопсихологічного
обстеження

Модулі

1. Загальна
характеристика 1. Невротичні реакції і
сексуальних психопатій. - (5 б.)
неврози
у
дітей.
Аутизм: основні прояви.
– (5 б.)

Модульна контрольна
робота 2 (25 балів)
Коефіцієнт: 216:100 = 2,16
ЗАЛІК

Модульна контрольна
робота 3 (25 балів)

Модульна контрольна
робота 4 (25 балів)
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