
Самостійна робота з патопсихології 

 

Семестр Зміст індивідуальної роботи Обсяг, 

год. 
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балів 

6/1 Тема 1. Вступ до 

патопсихології. Методи 

дослідження в патопсихології. 

Принципи в методи побудови 

патопсихологічного 

дослідження 
- підготувати 

термінологічний словник 

основних понять клінічної 
психології; 

опрацювати класифікацію 

розладів психіки за МКХ-10; 
 
- 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. 
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6/2 Тема 2. Порушення відчуттів 

та сприймань. Патопсихологія 

уваги. 
- законспектувати диференціально-

діагностичні відмінності істинних та 

хибних галюцинацій. 
- підготувати схему оформлення 

висновку клініко-психологічного 

обстеження соматично- і психічно 

хворих 
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6/3 Тема 3. Порушення пам'яті 
провести патопсихологічне 
дослідження особи, дослідивши 

увагу та пам'ять. 
Для виконання завдання 

можна застосувати наступні 

методики: методика таблиці 

Шульте,  тест десяти слів 

Лурії, Піктограма Лурії, 

Виключення зайвого тощо. 

Форма звітності - протоколи, 

висновки.  
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6/4 Тема 4. Патопсихологія 

мислення.  
-опрацювати методики  

дослідження рівня та 

протікання мисленнєвих 

процесів, зокрема складні, 

прості аналогії, виключення 

четвертого, асоціативний 
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протоколи 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14


експеримент, класифікація 

понять. 

- здійснити аналіз 

психологічних особливостей 

осіб з розладами мислення на 

прикладах, взятих з художніх 

фільмів  

Список фільмів  

Сквозь тусклое стекло (1961) 

- Образы (1972) 

- Король-рыбак (1991) 

- Бенни и Джун (1993) 

- Безумие короля Георга (1994 

 

6/5 Тема 5. Порушення 

емоційної сфери. 

- 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.  
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6/6 Тема 6. Порушення 

свідомості та 

самосвідомості.  
- 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/24MNNPU17.pdf 

6 письмове 

опитування 
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6/7 Тема 7. Психогенні розлади 

та їх класифікація.  
- законспектувати питання 

семінару до теми: 

Причини, умови та механізми  

виникнення психогенних 

розладів з використанням 

посібника 

Гурьева В.А. Психогенные 

расстройства у детей и 

подростков. 

Режим доступу 

http://drlev.ru/book/gureva.pdf 
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6/8 Тема 8. Вікові аспекти 

патопсихології 
- законспектувати питання 

6 презентація 8 1 

http://izd-mn.com/PDF/24MNNPU17.pdf
http://izd-mn.com/PDF/24MNNPU17.pdf
http://drlev.ru/book/gureva.pdf


семінару до теми; 

- підготувати кейси та 

створити мультимедійну  

презентацію різних форм 

невротичних страхів в 

дитячому віці, 

дисморфофобій, нервової 

анорексії. 

Гурьева В.А. Психогенные 

расстройства у детей и 

подростков. 

Режим доступу 

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

6/9 Тема 9. Патопсихологічні 

синдроми 

законспектувати питання 

семінару до теми; 

-провести патопсихологічне 

дослідження, підготувати 

висновок із зазначеним 

патопсихологічним 

синдромом 
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