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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Патопсихологія  

Викладач  Кандидат психологічних наук, доцент Матейко Наталія Михайлівна 

Контактний телефон 

викладача 

0991390034 

E-mail викладача mnm2807@ukr.net 

Формат дисципліни Очний /заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЕКТС 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

 

Консультації кожний 3-й четвер місяця 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна « Патопсихологія» присвячена вивченню змін психічної діяльності при патологічних станах мозку, викликаних психічними або 

соматичними захворюваннями. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою курсу є дати систему знань про зміни психічної діяльності при патологічних станах мозку, викликаних психічними або соматичними 

захворюваннями.  
Цілі курсу: забезпечити студентів знаннями з теоретичних уявлень про механізми виникнення, функціонування та розвитку патологічних станів 

психіки базових наукових підходів до проблем оволодіння навичками планування патопсихологічного дослідження, обробки й інтерпретації 

результатів; 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: здатність і готовність мислити концептуально, критично, самокритично, системно, саногенно; здатність приймати 

обґрунтовані рішення; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, на основі 

раціонального планування організовувати, координувати, контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію суб’єктів у сфері психології; здатність 

діяти на основі етичних міркувань і мотивів. 

Фахові компетентності: володіти основами знань з патопсихології, орієнтуватися у причинах виникнення та перебігу патологічних станів психіки; 

володіти методичним інструментарієм, методами організації та проведення патопсихологічного експерименту; володіти навичками дослідження 

патопсихологічних синдромів; підбирати найбільш адекватні меті дослідження патопсихологічні методики, практично використовувати підібрані 

методи; вміти здійснювати психопрофілактичну роботу.  
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Програмні результати навчання: 

Студенти повинні вміти використовувати отримані теоретичні знання у діяльності психолога в клініці; застосовувати методики патопсихологічного 

дослідження в роботі з пацієнтами психоневрологічного диспансеру; активізувати аналітичне мислення особистості з метою віднаходження нею 

особистісних ресурсів. 

5. Організація навчання курсу 

 
                                                                                                                          Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин   (ст. / з.ф.)                                                                                           

Лекції 

Семінарські/практичні заняття 

Самостійна робота 

                                       16 год. / 6 год. 

                                       18 год. / 8 год.  

                                      56 год. / 76 год.                                     

 
Ознаки курсу 

Семестр 

 

спеціальність Курс (рік ) навчання  Нормативний / вибірковий 

 

6-ий 

 

053 Психологія 

 

3-ій 

 

 

 

нормативний 

 

                                                                                                            Тематика курсу 

 

 
 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Патопсихологія як 

наука.  

 

1.  Предмет та 

завдання патопсихології. 

2. Поняття симптому 

і синдрому в 

патопсихології. 

 

Лекція 

 

 

 

1. Левченко И.Ю. 

Патопсихология: Теория и 

практика. М.: «Академия», 2000.  

2. Репина Н. В., Воронцов Д. В., 

Юматова И. И. Основы 

клинической 

психологии.М.,2003.  

3. Марилов В.В. Общая 

- підготувати 

термінологічний словник 

основних понять клінічної 

психології; 

- опрацювати класифікацію 

розладів психіки за МКХ-10; 

- 

Матейко Н.М. Клінічна 

5 б. - (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі); 

10 б. – за 

підготовку і 

презентацію 

 10б за 

індивідуальну 

3-й тиждень  
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3. Патопсихологічне 

дослідження, його 

специфіка і принципи 

побудови.  
 

психопатология: учеб. пособие. 

М.: «Академия», 2002.  

4.Матейко Н.М. Клінічна 

психологія: словник-довідник.  

Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2015. 134с. 

 

психологія: словник-довідник. - 

Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2015. – 134с. 

 

- опрацювати  та 

законспектувати Закон про 

психіатричну допомогу в Україні 

(Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2000, № 19, 

ст.143) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1489-14. 

 

роботу 

Тема 2. Загальні 

відомості про етіологію, 

патогенез психічних 

розладів.  

1. Синдромологічна і 

нозологічна класифікації 

психічної патології.  

2. Поняття про регістри 

психічних розладів, 

характеристика.  

3.Співвідношення 

регістрів, симптомів, 

синдромів та 

нозологічних одиниць. 4. 

Поняття психотичного і 

непсихотичного розладу, 

органічного дефекту 

психіки. 

 

Лекція 

 

семінар  

1.Зейгарник Б. В. 

Патопсихология: учеб.пособие. 

М., 2005.  

2. Блейхер В.М., Крук И.В. 

Патопсихологическая 

диагностика.К., 1986. 

3.Клінічна 

психодіагностика:Практикум 

/М.В.Миколайський. Івано-

Франківськ, 2006.  
4.Матейко Н.М. Клінічна 

психологія: словник-довідник. 

Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2015. 134с. 

5. Матейко Н. М. 

Патопсихологія. Неврозологія: 

навчально-методичний комплекс. 

Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2016. 160с. 

- законспектувати основні 

патопсихологічні синдроми 

1. Блейхер В.М., Крук И.В. 

Патопсихологическая 

диагностика.К., 1986. 

3.Клінічна 

психодіагностика:Практикум 

/М.В.Миколайський. Івано-

Франківськ, 2006.  
 

5 б. - (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі); 
 

4 тиждень 

навчання  

Тема 3. Порушення Лекція, 1. Зейгарник Б. В. -законспектувати 5 б. - (вибірково, 5 тиждень 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
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відчуття та  сприймання. 

1. Кількісні і якісні 

порушення відчуттів. 

2. Ілюзії як помилкове 

сприйняття реально 

існуючих предметів. 

3. Загальне уявлення про 

галюцинації. Істинні та 

хибні галюцинації. 

4.Деперсоналізація. 

Дереалізація.  

5. Порушення схеми тіла. 
 

семінарське 

заняття 
Патопсихология: учеб.пособие. 

М., 2005.  

2. Блейхер В.М., Крук И.В. 

Патопсихологическая 

диагностика. К., 1986.  

3. Коркина М.В., Лакосина Н. Д., 

Личко А. Е.. Психиатрия: 

М.:Медицина, 1995. 

4.Репина Н. В., Воронцов Д. В., 

Юматова И. И. Основы 

клинической 

психологии.М.,2003.  

5. Матейко Н. М. 

Патопсихологія. Неврозологія: 

навчально-методичний комплекс. 

Івано-Франківськ: Симфонія 

форте, 2016. 160с.  

диференціально - діагностичні 

відмінності істинних та хибних 

галюцинацій; 

- підготувати схему 

оформлення висновку 

клініко-психологічного 

обстеження соматично- і 

психічно хворих. 

 

під час опитування 

на семінарі); 
 

начання 

Тема 4 Патопсихологія 

мислення. 

1.Сучасні психологічні 

концепції про механізми 

порушень мислення.  

2.Порушення операційного 

аспекту мислення.  

3.Порушення особистісного 

компоненту мислення.  

3.Порушення динаміки 

діяльності мислення.  

4.Характеристика 

патопсихологічної 

структури порушень 

мислення при психічних 

захворюваннях (шизофренії, 

епілепсії, енцефаліті, 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1.Психиатрия: Учебник Н.М. 

Жариков, Л.Г.Урсова. – М.: 

Медицина, 1989.  

2. Блейхер В.М., Крук И.В. 

Патопсихологическая диагностика. 

К., 1986.  

3. Коркина М.В., Лакосина Н. Д., 

Личко А. Е.. Психиатрия: 

М.:Медицина, 1995. 

4.Репина Н. В., Воронцов Д. В., 

Юматова И. И. Основы клинической 

психологии.М.,2003. 

5. Рубінштейн С.Я. 

Експериментальні методики 

патопсихології та досвід 

застосування їх в клініці. – М., 2004. 

– С.9-28 

- провести патопсихологічне 

дослідження особи, дослідивши 

увагу та пам'ять. 

- для виконання завдання можна 

застосувати наступні методики:  

Піктограма Лурії, Виключення 

зайвого, класифікації, 

прості/складні аналогії тощо. 

Форма звітності - протоколи, 

висновки. 

5 б. - (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі); 

10б за 

індивідуальну 

роботу 
 

6 тиждень 

навчання 
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деменції  

Тема 5 Порушення 

емоційної сфери. 

1. Емоційні синдроми. 

Маніакальний, депресивний 

та апатичний синдроми. 

2.Воля та її порушення. 

Зниження вольової 

активності.  

3.Порушення потягів. 

Імпульсивні потяги.  

4.Вольові розлади: 

гіпербулія, гіпобулія, абулія, 

парабулія. Розлади потягів: 

посилення, послаблення, 

збочення інстинктів. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1.Репина Н., Д. Воронцов, И. 

Юматова. Основы клинической 

психологи. М., 2003. С.62-72 

2.Максименко С.Д. Медична 

психологія. К., 2014. С348-352. 

3.Психіатрія / за ред.О.К.Напреєнка, 

І.Й. Влох. – К., 2001. – С.91 

4.Рубінштейн С.Я. 

Експериментальні методики 

патопсихології та досвід 

застосування їх в клініці. М., 2004. 

С.178-180 

5.Клінічна психодіагностика: 

Практикум / М.В.Миколайський.  

Івано-Франківськ, 2006.  С.39-50 

6.Блейхер В.М., Крук И.В., Боков 

Н.С. Клінічна патопсихологія. – М., 

«МОДЭК», 2002. – С.197-223 

7.Матейко Н.М. Клінічна 

психологія:Словник-довідник. 

Івано-Франківськ, 2015. 134с. 

 

 

- законспектувати питання семінару 

до теми: 

форми депресії  

Психіатрія: курс лекцій/ за ред. 

Бітенського В.С., О. 2004 

- підготувати кейси та ілюстрації 

різних форм депресії та манії. 

5 б. - (вибірково, 

під час опитування 

на семінарі); 

10б за 

індивідуальну 

роботу 
 

7 тиждень 

навчання 

Тема 6 Порушення 

свідомості та 

самосвідомості.  

1.Поняття «ясної» та 

«потьмареної» свідомості. 

«Змінені» стани свідомості. 

2.Синдроми кількісного 

порушення або виключення 

свідомості:  

3.Синдроми якісного 

порушення або потьмарення 

4.Вікові особливості 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1. Марилов В.В. Общая 

психопатология. М., 2002. С. 97-99 

2. Левченко И.Ю. Патопсихология: 

Теория и практика. М., 2000. С. 66-

71 

3. Руководство по психиатрии / под 

ред. А.В.Снежневского. М., 1985. 

4. Репина Н., Д. Воронцов, И. 

Юматова. Основы клинической 

психологи. М., 2003. С.62-72 

 

- законспектувати питання 

семінару до теми: 

1. Клінічні ознаки різних форм 

оглушення; 

2. Клінічні ознаки різних форм 

потьмарення свідомості  

з використанням підручника  

Загорная Е.В. Патопсихология. 

М.2018 

режим доступу  

- http://izd-

mn.com/PDF/24MNNPU1

 8 тиждень 

http://izd-mn.com/PDF/24MNNPU17.pdf
http://izd-mn.com/PDF/24MNNPU17.pdf


8 
порушень свідомості та 

самосвідомості.  

 

 

7.pdf 

Тема 7 Психогенні розлади 

та їх класифікація.  

1.Загальна характеристика 

невротичних розладів. 

2.Загальні для всіх неврозів і 

характерні для окремих 

форм. 

3. Моносимптомні неврози у 

дітей. 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1.Гурьева В.А. Психогенные 

расстройства у детей и подростков. 

Режим доступу 

http://drlev.ru/book/gureva.pdf 

2.Левченко И.Ю. Патопсихология: 

Теория и практика. М., 2000. с.3-23  

3. Личко Е.А. Подростковая 

психиатрия. Л., 1985. С.33- 

законспектувати питання 

семінару до теми; 

- підготувати кейси та створити 

мультимедійну  презентацію різних 

форм невротичних страхів в 

дитячому віці, дисморфофобій, 

нервової анорексії. 

 

Конспект 

 

 

 

 

презентація 

 

Тема 8. Вікові аспекти 

патопсихології 

1.Прояви вродженої 

невропатії, аутичних 

розладів, гіпердинамічні 

розлади.  

2.Типові психологічні 

порушення дітей 

дошкільного та молодшого 

шкільного віку.  

3.Психологічні особливості 

та психосоматичні розлади у 

підлітків та в ранній юності. 

Акцентуації характеру. 

 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1.Марилов В.В. Общая 

психопатология: учеб. пособие. – 

М.: «Академия», 2002. С.66 

2. Менделевич В.Д. Клінічна і 

медична психологія. М., 2001.  

С.429-464 

3. Левченко И.Ю. Патопсихология: 

Теория и практика. М., 2000. с.3-23  

4. Личко Е.А. Подростковая 

психиатрия. Л., 1985. С.33-77  

Гурьева В.А. Психогенные 

расстройства у детей и подростков. 

Режим доступу 

http://drlev.ru/book/gureva.pdf 

- законспектувати питання 

семінару до теми: 

підготувати кейси та ілюстрації 

різних форм невротичних страхів в 

дитячому віці, дисморфофобій, 

нервової анорексії. 

 

 

конспект 

 

Тема 9. Патопсихологічні 

синдромів. 

1.Відмінність 

патопсихологічних та 

психопатологічних 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття 

1.Максименко С.Д. Медична 

психологія. К., 2014. С348-352. 

2.Психіатрія / за ред.О.К.Напреєнка, 

І.Й. Влох. – К., 2001. – С.91 

3.РубінштейнС.Я. Експериментальні 

законспектувати питання семінару 

до теми; 

- провести патопсихологічне 

дослідження, підготувати 

висновок із зазначеним 

  

http://drlev.ru/book/gureva.pdf
http://drlev.ru/book/gureva.pdf
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синдромів. 

2.Характеристика 

патопсихологічних 

синдромів. 

методики патопсихології та досвід 

застосування їх в клініці. М., 2004. 

С.178-180 

4.Клінічна психодіагностика: 

Практикум / М.В.Миколайський.  

Івано-Франківськ, 2006.  С.39-50 

5.Блейхер В.М., Крук И.В., Боков 

Н.С. Клінічна патопсихологія. – М., 

«МОДЭК», 2002. – С.197-223 

 

патопсихологічним синдромом 

6. Система оцінювання курсу 

 

Загальна система оцінювання курсу Усні та письмові відповіді – 20 балів 

Самостійна робота – 20 балів  

Контрольна робота – 10 балів 

Іспит – 50 балів 

Із максимальних 100 балів загального оцінювання предмету, які може набрати студент у ході засвоєння 

дисципліни максимум 50 балів 

-опитування на семінарських заняттях (максимум 5 б); 

-підготовка і презентація реферату (максимум 10б); 

- індивідуальна робота (максимум 10 б); 

- конспект першоджерел з презентацією (максимум 10 б); 

- контрольна робота(максимум 5 балів); 

- термінологічний словник(тестове завдання)-(максимум 10б) 

інші 50 балів – це залікова творча робота 

Підсумковий контроль – залік ( грудень, 2019р.) 

Сумарна кількість – 100 балів. 

 

Критерії оцінювання знань студентів: 
В основу системи оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни «Патопсихологія» закладені 

наступні критерії: 

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної дисципліни; 

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність теоретико-методологічним основам патопсихології; 

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації по навчальній дисципліні та 
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вміння його вербалізувати: 

4) вміння творчо мислити, давати своє бачення і розуміння поставлених завдань («побічний продукт» 

діяльності) 

 Виходячи з цього, оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних і правильних  знань 

щодо головних проблем патопсихології, розгляду яких були присвячені лекційні та семінарські заняття. 

При цьому знання повинні бути осмисленими, що проявляється у повноті та адекватності їх пояснення. 

Вміння підходити до рішення завдання не тільки у форматі репродукції, але й творчого мислення. 

Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості тем з патопсихології, які 

передбачені навчальною програмою. При цьому знання характеризуються адекватністю, але є частково 

усвідомленими (студент за формою відповідає правильно, а пояснити смисл може не завжди).  

Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних знань з  патопсихології, які при 

цьому не завжди точно ним розуміються і не достатньо повно вербалізуються.  

Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо головних проблем 

патопсихології, або ж за наявність часткових знань, які він неправильно розуміє і неправильно трактує. 

Вимоги до письмової роботи Студентам необхідно вибрати із вид роботи, з яким хоче кожен з них провести дослідження, яке потрібно 

описати(письмова робота) презентувати на парі. 

Власне виконання індивідуальної роботи покликане розвивати самостійність навчальної діяльності, 

мисленнєві операції в опрацюванні навчального матеріалу(абстрагування, порівняння, конкретизація, 

узагальнення, схематизація, аналіз, синтез тощо), розвиває критичне мислення, а також  

творче мислення, що особливо виявляється у здатності репрезентувати опрацьований матеріал, а також у 

здатності його представляти у формі патопсихологічного висновку. 

 

Семінарські заняття 1.Методи дослідження в патопсихології. Принципи в методи побудови патопсихологічного дослідження 

2. Порушення відчуттів та сприймань. 

3. Порушення пам'яті. Порушення уваги. 

4.Порушення емоційної сфери. 

5.Порушення свідомості та самосвідомості. 

6. Психогенні розлади та їх класифікація. 

7. Вікові аспекти патопсихології. 

8. Патопсихологічні синдроми. 
9.Патопсихологічне дослідження та встановлення патопсихологічних синдромів. 

 

Умови допуску до підсумкового Умови допуску до підсумкового контролю (іспит) передбачають виконання студентом навчальної програми 
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контролю курсу з обов’язковим виконанням її складових (відвідування занять та підготовка до різних форм їх 

проведення. 

Підсумковий контроль у формі іспиту здійснюється на основі зарахування всіх виконаних студентами 

завдань (для цього отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 балів. 

7. Політика курсу 

Політика курсу «Патопсихологія» передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без 

поважних причин. Студенти, які слухають дисципліну зобов’язані відпрацювати заняття/ невиконаний обсяг робіт (переписати контрольну роботу,  

написати реферат, виконати патопсихологічне дослідження). У випадку невиконання студентами вищеозначених вимог, запозичених робіт, випадків 

плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування) студент буде недопущений до здачі підсумкового контролю (у разі якщо він не відпрацює 

пропущені заняття і не виконає обов’язкову навчальну  програму). Якщо студент не ліквідував заборгованість і не набрав мінімум 50 балів, він буде 

спрямований на повторне ходження курсу. 

 

 

8. Рекомендована література 

1.Зейгарник Б. В. Патопсихология: учеб.пособие. М., 2005.  

2. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика.К., 1986. 
3. Батаршев А.В. Психодиагностика пограничных расстройств личности и поведения / А.В. Батаршев. М.: Изд-во Института Психотерапии, 2004 

4. Клінічна психодіагностика: Практикум /М.В.Миколайський. Івано-Франківськ, 2006..Комер Р. Патопсихология поведения: Нарушения и патология 

психики / Р.Комер. СПб.: Прайм-Еврознак, 2005.  

5. Коркина М.В. Психиатрия / М.В. Коркина, Н.Д. Лакосина, А.Е. Личко. М.: МЕДпресс, 2008. 

6. Максименко С. Д. Медична психологія / [Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Коваль І. А., Максименко К. С.]; за заг. ред. С. Д. Максименка К., 2014. 520 с. 

7. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології. [Навч. посібник] / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.Н. Піскун. К.: Перун, 1996 

8. Матейко Н.М. Клінічна психологія: словник-довідник. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015. 134с. 
9. Матейко Н. М. Патопсихологія. Неврозологія: навчально-методичний комплекс. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. 160с. 

10. Николаева В.В. Спецпрактикум по патопсихологии / В.В. Николаева, Е.Т. Соколова, А.С. Спиваковская. М.: Изд-во МГУ, 1979.   

11. Носачев Г.Н. Семиотика психических заболеваний: (Общая психопатилогия): [Учебноепособие] / Г.Н Носачев, В.С. Баранов; [4-е изд., испр. и перераб.]. – 

Самара: Самар. мед. ин-т «Ревиз», 2006.  

12.Репина Н.В. Основы клинической психологии / Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И.  Ростов н/Д: Феникс, 2003. 480 с. 

13. Соммерз-Фланаган Дж. и Р. Клиническое интервьюирование. М., 2006. 672 с. 

14. Психиатрическая клиника: [Учебноепособие для студентов и врачей-интернов] / [под. ред. профессора В.П. Самохвалова]. Симферополь, 2003.  

15. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Я. Рубинштейн. М.: Медицина, 1970. 
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