
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: Б0530703 
2. Назва: Патопсихологія  

3. Тип:  обов’язкова 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шпак С.Г., кандидат 

психологічних  наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент має бути здатним: 

– самостійно вивчати та аналізувати психологічну літературу; 

– планувати та проводити психологічну роботу з клієнтами; 

– володіти навичками проведення психологічного обстеження; 

– застосовувати здобуті знання з патопсихології на практиці; 

– добирання адекватних експериментальних методик патопсихологічного дослідження;  

– підбирати інтерактивні ігри, різноманітні тренінгові вправи для розв’язання 

конкретних психологічних проблем порушення психічного розвитку особи;  

– мати стійке позитивне настановлення на іншу людину та допомогу їй, орієнтуватися у 

власному досвіді спілкування, що є необхідною передумовою і складовою розвитку 

психологічної компетентності у міжособистісних взаєминах;  

– до самостійного професійного росту та самовдосконалення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Загальна психологія», 

«Практикум з психології», «Вікова психологія»  «Корекційна психологія». 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
психологія інклюзії, психодіагностика. 

12. Зміст курсу: Предмет і завдання патопсихології. Методи патопсихологічних досліджень. 

Патологія відчуття та сприймання. Порушення пам’яті та уваги.   Порушення мислення та 

мовлення. Порушення розумової працездатності. Аномалії емоційно-особистісної сфери. 

Аномалії емоційно-особистісної сфери. Патопсихологічні регістр-синдроми. 

Патопсихологічна семіотика. Прикладні аспекти патопсихології. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Блейхер В. М. Клиническая патопсихология. — Ташкент, 2006. — 323 с. 

2. Блейхер В. М. Расстройства мышления. — Киев : Здоровье, 2003. 

3. Блейхер В. М., Крук И. В. Патопсихологическая диагностика. — Киев : 2006. — 280 с. 

4. Блейхер В. М., Крук И. В., Боков С. Н. Практическая патопсихология. — Ростов на 

Дону : 2006. — 448 с. 

5. Братусь Б. С. Аномалии личности. — Москва : Мысль, 2008. 

14. Запланована навчальна діяльність та методи навчання: лекцій 32 год, практичних                 

32 год.,   самостійна робота 86 год.,   разом 150 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: екзамен в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор. 

Розробник опису дисципліни: Шпак С. Г., кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: Б0530703 

2. Title: Pathopsychology; 
3. Type: free choice; 

4. Levelofhighereducation: I (bachelor); 

5. Yearofstudy, whenthedisciplineisoffered: 3; 

6.Semester whenstudyingdiscipline: 6; 

7.Number ofestablished ECTS credits: 5; 

8. Name, initialsofthelecturer / lecturers, scientificdegree, position: Shpak S.H., candidate of 

psychologycal sciences, аssociate professor. 

9.Learningoutcomes: afterstudyingthediscipline, thestudentmustbeableto: 

- independently study and analyze psychological literature; 

- plan and conduct psychological work with clients; 

- have the skills to conduct a psychological examination; 

- apply the acquired knowledge in pathopsychology in practice; 

- selection of adequate experimental methods of pathopsychological research;  

- to choose interactive games, various training exercises to solve specific psychological problems of mental 

disorders of the person;  

- to have a stable positive attitude towards and help another person, to be guided in their own experience of 

communication, which is a necessary prerequisite and a component of the development of psychological 

competence in interpersonal relationships;  

- to professional growth and self-improvement. 

10. Formsoforganizationofclasses: training, independent work, practical training, control 

measures; 

11. • Disciplinesprecedingthestudyofthespecifieddiscipline: General Psychology, Practicum in 

Psychology, Age Psychology, Correctional Psychology. 

      •Disciplinesstudiedinconjunctionwiththespecifieddiscipline (ifnecessary): psychology of 

inclusion, psychodiagnosis. 
12.Contents ofthecourse: The subject and tasks of pathopsychology. Methods of 

pathopsychological research. Pathology of sensation and perception. Memory and attention 

disorders. Impaired thinking and speech. Mental impairment. Anomalies of the emotional-personal 

sphere. Anomalies of the emotional-personal sphere. Pathopsychological registry syndromes. 

Pathopsychological semiotics. Applied aspects of pathopsychology. 

13. Recommendededitions: 
1. Bleicher VM Clinical pathopsychology. - Tashkent, 2006. - 323 p. 

2. Bleicher VM Disorders of thinking. - Kiev: Health, 2003. 

3. Bleicher VM, Kruk IV Pathopsychological diagnosis. - Kiev: 2006. - 280 p. 

4. Bleicher VM, Kruk IV, Bokov SN Practical pathopsychology. - Rostov on the Don: 2006. – 448. 

5. Brother B. S. Anomalies of personality. - Moscow: Thought, 2008. 

14. Planned learning activities and teaching methods:  
Lectures 32 hours, seminars 32 hours, independent work 86 hours, total 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual assignments, implementation 

of business and role-playing games, case-methods, individual and group research tasks, use of 

multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria:  
The evaluation is carried out a 100-point scale. 

Final control: exam at the end of 6 semester. 

Current Control (100 points): testing, Surveys 

16. Language ofteaching: ukrainian. 

 

Head of Department Oleksin Y.P., doctor of pedagogical sciences, рrofessor. 

Developer of the discipline description: Shpak Svitlana Grigorivna, candidate of psychology, 

fssociate professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


