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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Патопсихологія 

Викладач (-і) Сивній Наталія Федорівна, доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роботи 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, 120 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Сучасна патопсихологія висвітлює новітні методи дослідження психічної діяльності 

людини та виявлення її порушень.  Досягнення сучасної патопсихології необхідні для 

розвитку таких суміжних галузей в науці як медична психологія, психіатрія, загальна 

психологія.   

Сучасна патопсихологія опирається на біхевіоральні, біологічні, когнітивні, 

психоаналітичні, гуманістичні, соціально-психологічні напрями в психології, які мають 

свою теоретико-концептуальну базу та методологічні принципи досліджень.   

Засвоєння напрямів патопсихології дає можливість свідомо і функціональніше 

впроваджувати у практику психологів та соціальних працівників ефективні методики 

допомоги клієнтам.   

Курс патопсихології передбачає розвиток у студентів творчого мислення, розуміння 

психічних процесів та законів, понять та величин, сутність патологічних явищ.  Вміти 

розв’язувати психологічні ситуаційні задачі, будувати схеми, розуміти сутність 

проблеми патологічного функціонування психіки.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовний модуль 1. Основи патопсихології та методи патопсихології. 

Змістовий модуль ІІ. Основні види порушень психіки та особистості. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Патопсихологія»  є формування у 

студентів теоретичних основ патопсихології, розуміння історії розвитку і структури 

сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних 

знань, їх прикладної значущості питань з інших галузей психології, медицини і 

педагогіки. Увесь курс створює понятійну та методологічну базу для їх засвоєння. 

1) Основними цілями вивчення дисципліни «Патопсихології» є опанувати 

фундаментальні теоретичні засади патопсихології. 

2) сформувати уявлення про місце патопсихології в контексті інших 

психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами (віковою 

психологією, клінічною психологією, педагогікою, фізіологією). 

3) ознайомити студентів з основними методами патопсихологічного 

дослідження. 

4) ознайомити студентів із загально-психологічними фундаментальними 

проблемами, вирішуваними патопсихологією. 



5) сформувати практичні навички та вміння при застосуванні патопсихологічних 

діагностичних методик, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до 

завдання, складати висновок на основі одержаних результатів  

4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- фундаментальні, теоретичні основи патопсихології;  

- основні методи діагностичного дослідження у клініці; 

-  загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані патопсихологією. 

- найважливіші теоретичні положення та поняття,  

-  основні   техніки та процедури психоаналітичного напрямку консультування; 

            вміти: 

- збирати анамнез для дорослих, формулювати завдання патопсихологічного 

дослідження випробуваного;  

- складати програму патопсихологічного дослідження, наводити її обґрунтування; 

володіти основними методиками діагностики порушень пізнавальної сфери і 

особистості (не менше 15 методик); 

-  встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики 

феноменами і інтерпретувати одержані дані; 

- складати патопсихологічний висновок за даними патопсихологічного 

дослідження;  

- документацію патопсихологічного дослідження для архіву (протоколи 

дослідження, виписки з історії хвороби). 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 44 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
20 

самостійна робота 56 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

6 053 Психологія 3 обов’язкова  

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

       Модуль І. Основи патопсихології та методи патопсихології 

Тема1. Патопсихологія, її предмет, теоретичні основи і 

актуальні проблеми.  

4 2 5 

Тема 2. Проблема психічної норми та патології. 4 2 5 

Тема 3.  Принципи побудови патопсихологічного 

дослідження. 

6 2 6 

Тема 4. Експериментальні методи патопсихології. 6 2 8 

                           Модуль ІІ.  «Основні види порушень психіки та особистості» 

Тема 5. Порушення відчуття, сприйняття, уваги. 6 2 8 



Тема 6. Порушення пам'яті, мислення, мовлення. 6 4 8 

Тема 7. Порушення особистості. 6 4 8 

Тема 8. Порушення свідомості та самосвідомості. 6 2 8 

                                                                                          ЗАГ.: 44 20 56 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із патопсихології: 
 1) характер володіння знаннями з предмета патопсихології 

(рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і 
точність знань); 

2) якість актуалізації знань із патопсихології (логіка мислення, 
аргументація, послідовність і самостійність викладу, культура 
професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 



Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/- 

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

За вибором студента з дисципліни «Основи психоаналізу» не планується виконання  

курсової роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна:  
1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 1993. 

– 400 с.  



2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология – М.: МПСИ 

Модэк. – 624 с. 

3. Жмуров В.А. Психопатология. – М.: Медицинская книга, 2002. – 668 с. 

4. Зейгарник Б. В. Личность и патология деятельности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 

99 с. 

5. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. – 

М.: Медицина, 1980. – 169 с. 

6. Зейгарник Б.В. Патопсихология – М.: Издательство Московского университета, 1986. – 

287 с. 

7. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л.: Медицина, 1982. – 271 с.  

8. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К.: Вища Школа, 1981. – 392 с. 

9. Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: Апрель 

Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2009 – 416 с. 

10. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: Медицина, 

1998. – 215 с 

Додаткова: 

1. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и 

отклонений). – Д.: Сталкер, 1998. – 432 с. 

2. .Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий. Их статика, динамика, систематика/ Избр. 

труды. – М.: Медицина, 2014. – С. 116-252. 

3. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. – М.: 

Класс, 2012. – 464 с 

4. Кирпиченко А.А. Психиатрия. – Мн.: «Вышейшая школа», 1979. – 238 с.  

5. Клиническая психология. / Под ред. Перре М.; Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2012, 2015. – 

1312 с. 

6. Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Cоциодинамическая психиатрия. – М.: 

Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 460 с. 

7. Косырев В.Н. Клиническая психология. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2013. – 451 с. 

8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Медицина, 1973. – 374 с. 
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