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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Патопсихологія” характеризується 
тісними міждисциплінарними зв’язками із загальною психо-
логією, медичною психологією, психіатрією та багатьма інши-
ми галузями психологічних і медичних знань. Вивчення курсу 
“Патопсихологія” сприяє поглибленому розумінню структури 
і закономірностей психічної діяльності, дає змогу індивідуалі-
зувати систему діагностичних, лікувальних психопрофілактич-
них та експертних заходів.

Мета дисципліни “Патопсихологія” підготувати студентів 
психологів до практичної роботи з людьми, реалізуючи індиві-
дуальний підхід та враховуючи внутрішню і зовнішню детермі-
націю, співвідносячи природні та соціальні чинники поведінки 
людини. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати ме-
тодологічні принципи та основні напрями патопсихологічних 
досліджень, закономірності та механізми порушень психічних 
процесів. Програмою дисципліни передбачено набуття студента-
ми необхідних умінь застосовування здобутих знань з патопси-
хології на практиці: добирання адекватних експериментальних 
методик патопсихологічного дослідження; формулювання мети 
і завдань патопсихологічного дослідження; вивчення медичної 
документації хворого; дослідження стану психічних функцій, 
процесів, станів пацієнта; виявлення патопсихологічних ре-
гістр-синдромів; аналіз отриманих результатів патопсихологіч-
ного дослідження; формулювання висновків та складання про-
токолу дослідження.

Навчальна програма розроблена на основі сучасних підходів 
до розуміння залежної поведінки та з урахуванням Закону Ук-
раїни “Про психіатричну допомогу” та прийняття Україною 
Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. 

Наведені у програмі питання для самоконтролю покликані 
зорієнтувати студентів на вивчення психічних процесів та їх 
порушень, методів дослідження психічних процесів та патопси-
хологічних регістр-синдромів, що спостерігаються при психіч-
них захворюваннях, а також становитимуть основу при форму-
ванні залікових білетів з курсу “Патопсихологія”.
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Відповідно до прийнятого в МАУП навчального плану, вив-
чення курсу “Патопсихологія” відбувається на лекційних і 
семінарських заняттях, а також під час самостійної роботи сту-
дентів під керівництвом викладача. Самостійна робота студента 
передбачає опанування теоретичного матеріалу з рекомендова-
ної літератури, аналіз сучасних психологічних досліджень, по-
даних в останніх публікаціях. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“ПАТОПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. Основи патопсихології

1 Предмет і завдання патопсихології

2 Методи патопсихології

Змістовий модуль II. Психічні процеси і методи 
їх дослідження

3 Патологія сприйняття

4 Порушення пам’яті та уваги

5 Розлади мислення та мовлення

6 Порушення розумової працездатності

7 Аномалії емоційно-особистісної сфери

8 Порушення свідомості та самосвідомості

Змістовий модуль III. Патопсихологічні порушення 
при психічних захворюваннях

9 Патопсихологічні регістр-синдроми

10 Патопсихологічна семіотика

11 Прикладні аспекти патопсихології

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни

“ПАТОПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль I. Основи патопсихології

Тема 1. Предмет і завдання патопсихології

Предмет патопсихології як галузі психологічної науки. Спів-
відношення патопсихології з суміжними дисциплінами: нейро-
психологією, психіатрією, дефектологією. Наукові, практичні 
та методологічні передумови виокремлення патопсихології в 
самостійну галузь психологічного знання. Значення психоло-
гії для теорії загальної та медичної психології. Невідповідність 
поняття “особистість” у психіатрії, психології, соціології та фі-
лософії. Завдання патопсихології. 

Література [1; 7; 8; 17; 28]

Тема 2. Методи патопсихології

Принципи побудови патопсихологічного дослідження. Мето-
ди вивчення медичної документації. Методи клініко-психоло-
гічного дослідження (клінічне інтерв’ю, психологічна бесіда, 
збирання психологічного анамнезу, аналіз біографії та інше) 
як перший етап експериментально-психологічного досліджен-
ня. Особливості організації і проведення патопсихологічного 
експерименту — формування мети та завдання патопсихологіч-
ного дослідження. 

Критерії та особливості підбору експериментальних ме-
тодик, проведення патопсихологічного дослідження згідно із 
поставленою метою (оцінювання психічних функцій, процесів, 
станів, особливостей та ін.). Тести, їх використання в патопси-
хологічному дослідженні. Аналіз одержаних результатів (якіс-
ного та статистичного) і формування висновків. Проблема спів-
відношення теорії та емпіричних даних у патопсихології.

Література [1; 3; 7; 8; 17; 27; 28; 32; 34; 38]
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Змістовий модуль II. Психічні процеси і методи їх 
дослідження

Тема 3. Патологія сприйняття

Клінічна, психологічна феноменологія та психологічні ме-
ханізми порушень сприйняття. Розлади сприйняття: ілюзії, га-
люцинації, психосенсорні розлади. 

Роль перевантаження аналізаторів та недостатності інфор-
мації у виникненні порушень сприйняття. 

Порушення особистісного компоненту сприйняття. Афек-
тивні, вербальні ілюзії, парейдолії. Класифікація галюцинацій 
за органами відчуттів та ступенем складності; істинні та псев-
догалюцинації.

Література [1; 2; 17; 25; 28]

Тема 4. Порушення пам’яті та уваги

Психологічні механізми порушення пам’яті. Співвідношен-
ня порушень пам’яті та уваги. Безпосередня та опосередкована 
пам’ять і порушення співвідношень при різних хворобах. Ме-
тоди дослідження особистісного компоненту пам’яті. Проблема 
забування намірів. Методи дослідження та шляхи корекції ди-
намічних розладів пам’яті. 

Література [1; 3; 12; 30; 34; 37]

Тема 5. Розлади мислення та мовлення

Психологічні механізми та клінічна феноменологія розладів 
мислення. Психологічні, у тому числі психоаналітичні, теорії 
розладів мислення. Підходи до вивчення мислення. Порушен-
ня операціонального аспекту мислення, порушення динаміки 
мислення, порушення особистісного компоненту. Поняття про 
рівень узагальнення. Розлади мислення за темпом: приско-
рення, уповільнення, затримки, тугорухомість. Розлади мис-
лення за формою: надмірно обстійне мислення, резонерство, 
розірваність, паралогічне, стереотипії, аутистичне, незв’язане, 
персеверації. Розлади мислення за змістом: маячні ідеї, над-
цінні ідеї, нав’язливі ідеї. Форми маячення — несистематизо-
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ване (параноїдне) та систематизоване (паранояльне). Синдроми 
маячення — параноїдне, парафренне, паранояльне, синдром 
Котара. Порушення процесів узагальнення та абстрагування. 
Порушення цілеспрямованості та динамічності мислення. По-
рушення мотиваційного компоненту мислення. Набуття нави-
чок виявлення основних симптомів і синдромів розладів мис-
лення за допомогою клініко-психопатологічного методу та із 
застосуванням патопсихологічного дослідження.

Етіопатогенез мовних розладів. Види афазій. Дефекти мов-
лення. Неологізми в мові, стереотипії. Порушення автоматиз-
му.

Література [1–3; 17; 25; 28; 37]

Тема 6. Порушення розумової працездатності

Вплив мотиваційної сфери на працездатність. Вплив зни-
ження працездатності на формування особистості. Необхідність 
урахування змін розумової працездатності на результати пато-
психологічних досліджень та корекційної роботи. Дослідження 
при розумовій відсталості.

Література [4; 5; 17; 20; 25; 29; 37]

Тема 7. Аномалії емоційно-особистісної сфери

Порушення емоційних станів у хворих з розладами особис-
тості (невротичні порушення, психопатії та психози). Порушен-
ня ієрархії мотивів. Порушення самооцінки.

Слабкість інтелектуальної регуляції мотиваційної сфери. 
Зниження цілеспрямованості, активності поведінки. Некри-
тичність. Втрата суспільно вироблених нормативів поведінки. 
Формування патологічних потреб і мотивів. Методи досліджен-
ня емоційних порушень.

Література [3; 6; 8; 9; 14; 25; 27; 32; 37]

Тема 8. Порушення свідомості та самосвідомості

Розуміння свідомості у філософії, психіатрії та психології. 
Психологічна характеристика порушень свідомості: оглушен-
ня, онейроіду, делірію, затьмарення, псевдодеменції.
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Проблема свідомого та несвідомого у психології та патопси-
хології. Психоаналітичні концепції в розумінні несвідомого.

Порушення самосприйняття. Психосенсорні розлади та по-
рушення “схеми тіла”: мікропсії, макропсії, метаморфопсії, 
парестезії, сенестопатії, порушення “схеми тіла”, дереалізація, 
деперсоналізація. Значення гностичних почуттів у порушенні 
самосприйняття. Співвідношення зміненого самосприйняття і 
маячення. Психологічні теорії маячення. Проблема співвідно-
шення маячення та мислення. Відмінність маячення від хиб-
них суджень.

Література [1–3; 17; 25; 28; 37]

Змістовий модуль III. Патопсихологічні порушення при 
психічних захворюваннях

Тема 9. Патопсихологічні регістр-синдроми

Патопсихологічні регістр-синдроми: шизофренічний, афек-
тивно-ендогенний, олігофренічний, екзогенно-органічний, ен-
догенно-органічний, особистісно-аномальний, психогенно-пси-
хотичний, психогенно-невротичний. Характеристики типових 
патопсихологічних регістр-синдромів у хворих з різними фор-
мами психічних захворювань: ендогенно-органічних (епілепсія, 
первинні атрофічні процеси в головному мозку) та екзогенно-
органічних (інфекційні, інтоксикаційні, травматичні психози, 
їх наслідки та наслідки ЧМТ). 

Ознаки та критерії оцінки. Аналіз динаміки окремих ха-
рактеристик та формування синдромів. Взаємозалежність та 
взаємовплив окремих характеристик та синдромів. Динаміка 
розвитку та змін індивідуально-психологічних особливостей 
особистості. Їх діагностична та прогностична значущість. Ме-
тоди дослідження патопсихологічних регістр-синдромів.

Література [3; 6–9; 14; 24; 25; 27; 32; 37]

Тема 10. Патопсихологічна семіотика

Шизофренія. Маніакально депресивний психоз. Епілепсія. 
Старече слабоумство. Пресенільні деменції. Церебральний ате-
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росклероз. Наслідки закритої черепно-мозкової травми. Нар-
команія. Алкоголізм. Олігофренія. Граничні нервово-психічні 
розлади. Методи дослідження.

Література [3; 6; 8; 9; 14; 25; 27; 32; 37]

Тема 11. Прикладні аспекти патопсихології

Особливості використання патопсихологічного обстеження 
та аналізу його результатів для організації та проведення лі-
кувальної та реабілітаційної роботи. Види психологічних ек-
спертиз (трудова, військова, судова, педагогічна). Особливості 
організації та проведення.

Література [3; 6; 8; 9; 14; 25; 27; 32; 34; 37; 39]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Предмет і завдання патопсихології.
 2. Взаємозв’язок патопсихології з іншими дисциплінами. 
 3. Співвідношення патопсихології та психопатології.
 4. Основні принципи побудови патопсихологічного досліджен-

ня.
 5. Пакет експериментальних методик, що необхідно викорис-

товувати в патопсихологічних дослідженнях.
 6. Методи вивчення медичної документації.
 7. Методи клініко-психологічного дослідження.
 8. Формування мети і завдання патопсихологічного дослід-

ження.
 9. Співвідношення теорії та результатів емпіричних дослід-

жень в патопсихології.
 10. Поняття етіології і патогенезу; класифікація психічних 

хвороб. 
 11. Типи перебігу психічних захворювань. 
 12. Загальна психопатологія, поняття симптому, синдрому; 

продуктивні та негативні симптоми; психотичний і непси-
хотичний рівень психічних розладів. 

 13. Характеритика псевдодеменції.
 14. Як характеризується явище деперсоналізації?
 15. Психологічні механізми порушень сприйняття.
 16. Методики діагностики особливостей сприйняття пацієнта.
 17. Захворювання, при яких порушується сприйняття.
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 18. Розлади сприйняття: ілюзії і психосенсорні розлади. 
 19. Розлади сприйняття: істинні та псевдогалюцинації. 
 20. Особливості порушень сприйняття при шизофренії
 21. Порушення сприйняття при афективних розладах.
 22. Порушення сприйняття при розладах психіки особистості.
 23. Порушення сприйняття при органічних ураженнях голо-

вного мозку.
 24. Клініка порушень сприйняття при соматогенних розладах 

психічної діяльності.
 25. Поняття маячення. 
 26. Види маячення. 
 27. Відмінність маячення від хибних суджень.
 28. Особливості маячення при шизофренії.
 29. Прояв маячення при афективних розладах.
 30. Маячення при психопатіях, неврозах, їх відмінність від ма-

ячення при психозах.
 31. Характерні ознаки маячення при патохарактерологічному 

розвитку особистості.
 32. Маячення, що можна спостерігати у хворих на епілепсію.
 33. Особливості маячення у хворих на сенільні психози.
 34. Види порушень пам’яті.
 35. Психологічні механізми порушень пам’яті.
 36. Співвідношення порушень пам’яті та уваги.
 37. Безпосередня та опосередкована пам’ять. Особливості спів-

відношень при різних хворобах.
 38. Методи досліджень різних варіантів пам’яті.
 39. Види амнезій. 
 40. Парамнезії, їх види; корсаковський амнестичний синдром. 
 41. Методи дослідження динамічних розладів пам’яті.
 42. Психологічні механізми та клінічна феноменологія розладів 

мислення.
 43. Психологічні, у тому числі психоаналітичні, теорії розладів 

мислення.
 44. Психологічні механізми порушень процесів узагальнення 

та абстрагування.
 45. Хвороби, при яких спостерігаються порушення цілеспрямо-

ваності та динамічності мислення.
 46. Клінічна характеристика порушень мотиваційного компо-

нента мислення.
 47. Методи дослідження порушень мислення.
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 48. Особливості розладів мислення у хворих на психози.
 49. Типові характеристики розладів мислення у хворих на 

сенільні психози.
 50. Розлади мислення у хворих на епілепсію.
 51. Розлади мислення у хворих на психоорганічний синдром.
 52. Етіопатогенез мовних розладів.
 53. Дефекти мовлення.
 54. Неологізми в мові, стереотипії.
 55. Причини порушень розумової працездатності
 56. Вплив мотиваційної сфери на працездатність.
 57. Вплив зниження працездатності на формування особис-

тості.
 58. Урахування наявності змін розумової працездатності у про-

цесі патопсихологічних досліджень.
 59. Позначення зниження розумової працездатності на резуль-

татах корекційної роботи.
 60. Аномалії емоційно-особистісної сфери.
 61. Порушення емоційних станів у хворих на невротичні ста-

ни.
 62. Емоційні порушення у хворих на психози.
 63. Емоційні порушення у хворих на маніакально-депресивний 

психоз.
 64. Емоційні порушення у хворих на епілепсію.
 65. Емоційні порушення при розладах особистості.
 66. Методи досліджень емоційно-мотиваційної сфери.
 67. Методи дослідження самооцінки.
 68. Хвороби, при яких спостерігається зниження цілеспрямо-

ваності, активності поведінки.
 69. Порушення поведінки, які спостерігаються при розладах 

особистості.
 70. Визначення особистості.
 71. Характеристика оглушення.
 72. Характерні ознаки онейроїду.
 73. Характерні ознаки деліріозного стану свідомості.
 74. Затьмарення, види затьмарень.
 75. Психоаналітичні концепції розуміння несвідомого. 
 76. Втрата суспільно вироблених нормативів поведінки при 

сенільних розладах.
 77. Порушення поведінки при епілепсії.
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 78. Хвороби, при яких спостерігається формування патологіч-
них потреб і мотивів.

 79. Методи дослідження особистісних порушень.
 80. Патопсихологічні регістр-синдроми.
 81. Особистісні характеристики у хворих на шизофренію.
 82. Особистісні характеристики у хворих на афективні розла-

ди. 
 83. Особистісні характеристики у хворих на епілепсію 
 84. Особистісні риси при психоорганічному синдромі.
 85. Особистісні розлади при різних варіантах розладів особис-

тості.
 86. Психопатологічні особливості у хворих на наркотичну за-

лежність. 
 87. Програма проведення експертизи.
 88. Основні питання, які вирішує психолог при проведенні ме-

дико-психологічної експертизи.
 89. Основні питання, які вирішує психолог при проведенні су-

дової та трудової експертизи.
 90. Зміст звіту експерта-психолога.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Навчальним планом вивчення дисципліни “Патопсихологія” 
передбачено контроль засвоєння знань у вигляді виконання 
контрольної роботи реферативного типу i складання комплекс-
ного заліку (екзаменаційного іспиту).

Контрольна робота з дисципліни має на меті виявити ступінь 
засвоєння студентами основних категорій, понять та міждис-
циплінарних зв’язків, загальних закономірностей патопсихо-
логічних розладів. Тему контрольної роботи з патопсихології 
визначає викладач. 
 1. Розвиток патопсихології як науки.
 2. Патопсихологічна школа в Україні.
 3. Сучасний стан патопсихології.
 4. Патопсихологічне дослідження. Принципи та методи.
 5. Підходи до розуміння свідомості у філософії, психіатрії та 

психології.
 6. Розуміння свідомого та несвідомого в розділі психоаналі-

тичних підходів.
 7. Патопсихологічні порушення при наркоманіях.



13

 8. Патопсихологічні порушення при ВІЛ та СНІДі.
 9. Патопсихологічні порушення при невротичних станах.
 10. Патопсихологічні порушення у жертв насильства.
 11. Патопсихологічні порушення при шизофренії.
 12. Патопсихологічні порушення при афективних розладах.
 13. Патопсихологічні порушення при нехімічних видах залеж-

ностей.
 14. Патопсихологічні порушення при розладах особистості.
 15. Патопсихологічні порушення при ранньому розвитку 

психічних захворювань. 
 16. Вплив мотиваційної сфери на працездатність.
 17. Порушення емоційних станів у хворих на невротичні розла-

ди, психопатії та психози.
 18. Методи дослідження патологічних регістр-синдромів.
 19. Характеристики патопсихологічних регістр-синдромів при 

ендогенно-органічних хворобах (епілепсії, первинних атро-
фічних процесах у головному мозку).

 20. Характеристики патопсихологічних регістр-синдромів при 
екзогенно-органічних захворюваннях (інфекційних, інток-
сикаційних, травматичних психозах), їх наслідки та на-
слідки ЧМТ.

 21. Втрата суспільно вироблених нормативів поведінки при 
емоційно-особистісних розладах. Формування патологічних 
потреб і мотивів.

 22. Патопсихологічна семіотика шизофренії. 
 23. Патопсихологічна семіотика маніакально-депресивного пси-

хозу. 
 24. Патопсихологічні розлади особистості при наркоманії, ал-

коголізмі. 
 25. Пограничні нервово-психічні розлади.
 26. Особливості організації та проведення психологічної екс-

пертизи.
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