
 

 

 

17.03.2020 

Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана 

студентам 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде 

самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати реферат на  

тему: «Поняття «норма» та «патологія»», висвітливши наступні питання: 

 

Підходи до визначення поняття «норма», їх плюси та мінуси.   

Критерії визначення психічної патології.  

Поняття «здоров’я» та «хвороба».   

Критерії психічного здоров'я за визначенням ВОЗ.  

Рівні психічного здоров'я за визначенням ВОЗ.  

 

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

2. Світлична Н.О. Історичні та сучасні наукові підходи до визначення 

здоров’я // Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Вип.9. 

С.223-232. 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/

vol9/029.pdf 

3. Поняття норми і патології, психічного здоров’я і психічної хвороби - 

https://studfile.net/preview/5643737/page:10/ 

4. Холмогорова А.Б. Клиническая психология. Т.1. Общая патопсихология. 

– М.: «Академия», 2010. – 464 с. 

 

     

 

 

 

 

 

https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/029.pdf
https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/ProblemsOfExtremeAndCrisisPsychology/vol9/029.pdf
https://studfile.net/preview/5643737/page:10/


 

 

17-18.03.2020 

Замість семінарських занять з курсу «Етнопсихологія», що повинні були 

проводитися для студентів 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання 

їм треба буде самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати 

відповідний реферат, висвітливши наступні питання: 

 

Тема «Поняття "Етнос", «Культура» та «Етнічність». Основні підходи до 

визначення поняття “етнос”. Примордіалістські, інструменталістські та 

конструктивістські концепції. Поняття етносу в концепції етногенезу 

Л.Гумільова, Б. Поршнєва та інших. Характеристики культури. Опитувальники 

для оцінки та опису культур. Базові виміри культури. 

 

 

1. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с. 

2. Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. 

Учебное пособие. – М.: Т-во научных зданий КМК, 2005. 

3. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное 

пособие. — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.: ил. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 24.03.2020 

Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана 

студентам 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде 

самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати відповідний 

реферат, висвітливши наступні питання: 

 

    Тема: «Моделі психічних захворювань». Редуковані моделі психічних 

хвороб: біологічні, психологічні, соціальні. Багатофакторні  - біопсихосоціальні 

- моделі психічних захворювань. Діатез-стрес-буферна модель.  

1. Клиническая психология : в 4 т. : учебник  / под ред. А. Б.Холмогоровой. Т. 

2. Частная патопсихология / А.Б.Холмогорова, Н.Г.Гаранян, М.С.Радионова, 

Н.В.Тарабрина. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 432 с. 

2. Холмогорова А.Б. Клиническая психология. Т.1. Общая патопсихология. 

– М.: «Академия», 2010. – 464 с. 

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

патопсихология» - М, 2010 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 25.03.2020 

Замість лекції з курсу «Етнопсихологія», що повинна була бути прочитана 

студентам 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде 

самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати відповідний 

реферат, висвітливши наступні питання: 

 

Тема: «Психологічні аспекти зміни індивідом культурного середовища» 

Психологічна акультурація. Визначення аккультураційних стратегій за 

способом Дж. Беррі. Трансформація ідентичності в процесі міграції. Поняття та 

ознаки «Культурного шоку». Форми психологічної допомоги мігрантам. 

Культурні асимілятори. 

 

1. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с. 

2. Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. 

Учебное пособие. – М.: Т-во научных зданий КМК, 2005. 

3. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное 

пособие. — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.: ил. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31.03.2020 

Замість лекції з курсу «Патопсихологія», що повинна була бути прочитана 

студентам 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання їм треба буде 

самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати відповідний 

реферат, висвітливши наступні питання: 

 

Тема «Розлади особистості». Класифікація розладів особистості за 

Б.В. Зейгарнік. Приклади відповідних розладів. Найбільш популярні в клініці 

методи дослідження розладів особистості (дослідження рівня зазіхань, 

самооцінки за Дембо-Рубінштейн, тест фрустраційної толерантності 

Розенцвейга та інші). 

 

1. Зейгарник Б.В. Патопсихология. 5-е издание. – М.: Изд-во МГУ, 2007. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc
http://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/10/13/b.v.zeygarnik_-_patopsihologiya.doc


 

 

24.03, 31.03. 01.04.2020 

Замість семінарських занять з курсу «Етнопсихологія», що повинні були 

проводитися для студентів 3-го курсу, в межах дистанційної форми навчання 

їм треба буде самостійно опрацювати нижченаведену літературу та написати 

відповідний реферат, висвітливши наступні питання: 

 

 Тема: «Етнічні стереотипи та способи їх дослідження». Теоретичні уявлення 

про етнічні стереотипи. Стереотипи, упередження та забобони. Культурні 

засоби ретрансляції етнічних стереотипів. Методи дослідження етнічних 

стереотипів.  

 

1. Павленко В. М. Етнопсихологія : підручник / В. М. Павленко. – Харків : 

ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 448с. 

2. Павленко В.Н., Таглин С.А. Общая и прикладная этнопсихология. 

Учебное пособие. – М.: Т-во научных зданий КМК, 2005. 

3. Почебут Л. Г. Кросс-культурная и этническая психология: Учебное 

пособие. — СПб.: Питер, 2012. — 336 с.: ил. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2004.  


