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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Нейро-  та  патопсихологія
(патопсихологія)»  складена   відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 
вітчизняними та закордонними теоріями та емпіричними дослідженнями в  патопсихології, 
практичні навички роботи в цій галузі.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Знати: предмет, цілі та завдання, поняття, основні методи і історію розвитку патопсихології. 
Основні розлади психічної діяльності та принципи і способи їх виявлення за допомогою 
патопсихологічних методів дослідження.

Уміти: застосовувати ці знання в конкретних емпіричних дослідженнях для діагностики та 
диференціальної діагностики різноманітних патологічних станів.

1.3. Кількість кредитів - 3

1.4. Загальна кількість годин - 90
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

3-й 3-й
Семестр

6-й 6-й
Лекції

 32 год.  10 год.
Практичні, семінарські заняття

 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

58 год. 80 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання
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Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти
мають досягти таких результатів навчання:

- наукові  уявлення  про  виникнення  та  динаміку  розвитку  психологічних
знань в патопсихології;

- розуміння предмету, цілей та завдань патопсихології;
- вміння аналізувати творчі ідеї та наукову спадщину відомих зарубіжних

та вітчизняних вчених;
- володіння  та  вільна  орієнтація  у  системі  понять,  розроблених

представниками різних психологічних підходів та шкіл;
- систематизація уявлень про норму і патологію, здоров’я та хворобу;
- володіння  патопсихологічними  та  клінічними  класифікаціями  розладів

психічної діяльності;
- вміння  проводити  порівняльний аналіз  патопсихологічних та  клінічних

класифікацій розладів психіки;
- вільна орієнтація в методах патопсихологічного експерименту;
- здатність  оптимального  підбору  та  належного  застосування  методів

патопсихології в залежності від поставлених задач.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи патопсихології.

Тема  1.  Структура  медичної  психології  та  місце  патопсихології  в  ній.  Предмет
патопсихології.  Основні цілі та завдання патопсихології.  Історія світової та вітчизняної
клінічної психології та патопсихології. 

Тема 2. Поняття «норми» та «патології»; «здоров’я» та «хвороби». Принципи класифікації
психічних  захворювань.  Нозологічний  та  синдромологічний  підходи  до  класифікації
психічних хвороб. Основні психічні хвороби, з якими мають справу патопсихологи.

Тема 3. Поняття і структура патопсихологічних синдромів. Шизофренічний, афективно-
ендогенний  (МДП),  аномально-особистісний  (психопатичний),  органічний,
олігофренічний та психогенний патопсихологічні синдроми і способи їх виявлення.

Розділ 2. Основні розлади психічної діяльності та способи їх виявлення.

Тема  4.  Розлади  відчуття  та  сприйняття  і  методи  їх  виявлення  в  патопсихологічному
дослідженні.  Кількісні  (розлади  порогу  відчуття)  та  якісні  (парестезії  та  сенестопатії)
розлади відчуття. Агнозії та псевдо агнозії.  Галюцинації та псевдогалюцинації.  Методичні
прийоми для виявлення розладів відчуття та сприймання.

Тема 5. Розлади мислення та методи їх виявлення в патопсихології. Клінічна класифікація
розладів мислення та класифікація розладів мислення Б.В.Зейгарнік. Методика класифікації,
порівняння  понять,  виключення  четвертого,  називання  50  слів,  визначення  понять,  проба
Ебінгауза та ін.
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Тема  6.  Розлади  пам’яті  та  способи  їх  виявлення  в  патопсихології.   Клінічна
класифікація  розладів  пам’яті  та  класифікація  розладів  мнестичної  діяльності  у
Б.В.Зейгарнік. Знайомство з методами «запам’ятовування 10 слів», «дослідження динаміки
мнестичної діяльності» та методом піктограм. Латентні прошарки пам’яті і їх дослідження.

Тема  7.  Розлади  уваги  та  розумової  працездатності  та  способи їх  виявлення.  Астенічний
синдром.  Таблиці  Шульте,  чорно-червона  таблиця  Шульте-Горбова,  коректурна  проба,
рахування за способом Крепеліна тощо.

Тема  8.  Розлади  свідомості  та  самосвідомості.  Поняття  «свідомості»  в  психології  та
психіатрії. Стани виключеної (кома) та розладженої свідомості (делірій, аменція, онейроїд та
сутінковий стан свідомості). Синдром деперсоналізації. 

Тема 9. Розлади емоційно-вольової сфери та способи їх виявлення. Клінічна класифікація
розладів емоцій. Методи дослідження розладів емоцій та емоційних станів. Розлади вольової
сфери. Клінічна класифікація розладів волі.

Тема 10. Розлади особистості. Класифікація Б.В.Зейгарнік розладів особистості.  Найбільш
популярні в клініці методи дослідження розладів особистості (дослідження рівня зазіхань,
самооцінки за Дембо-Рубінштейн, тест фрустраційної толерантності Розенцвейга та інші).

3.Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб Інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Теоретичні засади патопсихології
Тема 1. Предмет, 
цілі та завдання 
патопсихології.

8 2 6 9 1 8

Тема 2. Поняття 
«норми» та 
«патології».

10 4 6 9 1 8

Тема 3. 
Патопсихологічні 
синдроми.

8 2 6 9 1 8

Разом 26 8 18 27 3 24
      

Розділ 2. Розлади психічної діяльності та способи їх виявлення
Тема 4. Розлади 
відчуття та 
сприйняття

8 2 6 9 1 8

Тема 5. Розлади 
мислення

11 5 6 9 1 8

Тема 6. Розлади 
пам’яті.

10 4 6 9 1 8
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Тема 7. Розлади 
уваги

6 2 4  9 1 8

Тема 8. Розлади 
свідомості

8 2 6  9 1 8

Тема 9. Розлади 
емоційно-вольової 
сфери

8 2 6  9 1 8

Тема 10. Розлади 
особистості.

13 7 6 9 1 8

Усього годин 64 24 40 63 7 56
Усього годин 90 32 58 90 10 80

4. Теми практичних  занять
(не передбачені)

5. Завдання для самостійної  роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форма
контролю

1 Проведення тесту Розенцвейга 10 письмовий звіт
2 Підготовка до лекційних занять 10 поточний

контроль
3 Опрацювання науково-методичної літератури 10 Поточний 

контроль
4 Підготовка доповіді на визначену тему 10 Виступ на

занятті
5 Підготовка до екзамену 18 екзамен

Разом            58

6. Індивідуальні завдання
(не передбачені)

7. Методи контролю

Методами контролю в курсі  патопсихології  є  поточний контроль,  оцінка
звітів з виконання самостійної роботи за темами занять, контрольна робота в
середині семестру, екзамен.

Поточний контроль – проводиться викладачем на лекційних та практичних
аудиторних  заняттях.  Завданнями  поточного  контролю  є  перевірка  рівня
підготовки студентів до сприйняття та обговорення теоретичного матеріалу з
курсу,  перевірка  виконання  практичної  роботи,  заохочення  навчальної
активності  студентів.  Основною  метою  поточного  контролю  є  забезпечення
зворотного  зв’язку  між  викладачем  та  студентами  у  процесі  навчання,
забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль
може  проводитися  у  формі  усного  опитування  або  письмового  експрес-
контролю, у формі виступів студентів при обговоренні питань.
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Оцінка звітів з виконання самостійної роботи за темами занять відбиває
ступінь  засвоєння  студентом  навичок  організації  практичної  роботи  з
діагностики,  умінь  і  навичок  використання  психодіагностичних  методик,
обробки та інтерпретації отриманих результатів, інтегрування отриманих даних
в цілісну характеристику індивіда.

Контрольна  робота  в  середині  семестру відбиває  ступінь  засвоєння
студентом основних положень курсу за темами розділу. Може проводитися як у
формі тесту, так і у формі відкритих питань.

Екзамен відбиває засвоєння студентом матеріалів курсу за всіма розділами 

                                                                       

8. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Екзамен
(залікова
робота)

Сума

Розділ 1              Розділ 2                                               Разом
Т1   Т2    Т3        Т4   Т5   Т6   Т7   Т8   Т9   Т10  
 2     2      2           2     2      2     2     2      2     22               40 60 100

Т1, Т2 ...  – теми розділів.

Критерії оцінювання навчальних здобутків студентів

Аудиторна  робота на  лекційних  та  лабораторних  заняттях  –  до  2  балів  за
заняття:

– 2 бали – систематична робота на занятті;
– 1 бал – епізодична робота на занятті.

Звіт з  виконання  самостійної  роботи  –  протягом курсу  студенти  самостійно
виконують  1  діагностичну  роботу  та  пишуть  письмовий  звіт.  Він
оцінюються мах 22 балами. Максимальну оцінку отримує звіт, який містить
опис  досліджуваного,  опис  ходу  діагностичної  процедури,  протокол
дослідження,  правильну  обробку  результатів  діагностики,  правильну  та
повну інтерпретацію результатів діагностики, загальний висновок.
Звіт оцінюється за наступними критеріями:
7 бали – студент провів пропоновану методику;
15 балів–  студент  провів  пропоновану  методику  та  засвоїв  принципи

обробки даних;
22 балів  –  студент  провів  пропоновану  методику,  засвоїв  принципи

проведення, обробки та аналізу результатів, зробив загальний висновок.

Екзаменаційна робота – 60 балів
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Підсумковий контроль здійснюється за допомогою 25 білетів, в кожному –
3 питання відкритого типу і одне практичне завдання. Відповідь на кожне з
питань та виконання завдання оцінюється максимально у 20 балів: 

20 балів ставиться, якщо зміст питання повністю розкритий, викладення чітке,
логічне й послідовне, а завдання виконано без помилок.

16 балів ставиться, якщо зміст питання у цілому розкритий вірно, проте наявні
декілька  незначних  недоліків,  або  один  з  аспектів  питання  розкритий
тільки схематично, або є одна суттєва помилка у розкритті другорядного
аспекту питання. Завдання з двома помилками.

12  балів  ставиться,  якщо  зміст  питання  розкритий  у  цілому  вірно,  але
схематично, без подробиць чи конкретизації, або розкрито не всі основні
аспекти питання,  або є помилки у розкритті  основних аспектів питання.
Завдання з чотирма помилками.

8 бали ставиться, якщо у цілому вірно, але надто схематично, розкритий тільки
один  основний  аспект  питання,  наявні  суттєві  помилки  у  розкритті
основного аспекту питання. В завданні 6 помилок.

4  бали  ставиться  якщо  частково  обговорений  тільки  один  аспект  питання,
можливо не основний. В завданні 8 помилок.

Приклади екзаменаційних білетів:

Білет 4
1. Цілі та завдання патопсихології.
2. Розлади критичності мислення та способи їх дослідження.
3. Червоно-чорна таблиця чисел як метод вивчення розладів уваги.

Практичне  завдання.  Наведіть  приклади  усіх  9  способів  реагування  (та  їх
індекси) в такій ситуації фрустрації: Вам говорять: «Ви переплутали час, Ваш
потяг уже пішов». 

Білет 11.
1. Підходи до визначення понять «норма» і «патологія».
2. Розлади мислення та способи їх дослідження в клініці.
3. Метод піктограм у патопсихології. 

Практичне  завдання.  Наведіть  приклади  усіх  9  способів  реагування  (та  їх
індекси) в такій ситуації фрустрації: Вам говорять: «Викладач захворів і лекція
відміняється». 

                                                                                                   
Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 
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зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література

1. Прикладна психологія: навчальний посібник / В.М.Павленко, І.В.Кряж, О.Л.Луценко

та ін.; за ред. В.М.Павленко. – Х.: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2015. – 532с.

2.Павленко  В.Н.  Патопсихологія.  Навчально-методичний  комплекс  для  студентів  зі

спеціальності «Психологія». ХНУ, 2005.

Основна література

1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. Ростов-н/Д., 1996.

2. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: “Мысль”, 1988.

3. Заїка  Є.В.,  Лотоцька  М.Ю.  Методики  дослідження  емоцій  в  клінічній  психології.

Навчальний посібник. – Харків, 2000.

4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1999.

5. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л.: “Медицина”, 1982.

6. Клиническая психология. / Сост. Тарабрина Н.В. – СПб., 2000.

7. Клиническая психология / под ред. Перре, Майнрад. – М., 2002.

Допоміжна література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. –

Киев, 1989.

2. Гройсман А.Л. Клиническая психология, психосоматика и психопрофилактика. – М.,

2002.

3. Детская патопсихология: Хрестоматия. / Сост. Белопольская Н.Л. – М., 2001.

4. Кречмер Э. Медицинская психология. – М., 1998.

5. Мягков И.Ф. Медицинская психология: Основы патопсихологии и психопатологии. –

М., 1999.

6. Парцерняк С.А. Клиническая психология. – М., 2000.

7. Патопсихология. Хрестоматия. / Сост. Белопольская Н.Л. – М.. 2000.

8. Сидоров П.И. Введение в клиническую психологию. Т.1, 2. – М., 2000.

9. Тодд Д. Основы клинической и консультативной психологии. – М., 2001.
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10. Фрейд А. Психопатологии детства. – М., 2000.

11. Холмс Д. Анормальная психология. М., 2003.

12. Яковлев Г.М. Клиническая психология и психофизиология. – М., 2003.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во МГУ, 1999.

www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/.../b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc

2. Холмогорова А.Б. — «Клиническая психология. В 4 томах. Том 1. Общая 

патопсихология» - М, 2009

http://www.phantastike.com/common_psychology/clinical_psy_1/zip/

http://lib100.com/common_psychology/clinical_psy_1/djvu/
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