
ПЕРЕДМОВА
   Навчальна  дисципліна  «Патопсихологія»  відноситься  до  навчальних  дисциплін

циклу  «обов’язкова»  професійної  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  першого
(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія».

Мета  навчальної  дисципліни  засвоєння  понятійно-термінологічного  апарату  і
формування умінь усно або письмово відтворити призначення термінів і понять; формування
навичок свідомо використовувати термінологічний апарат навчальної дисципліни; з’ясувати
предметний зміст поняття «патопсихології»;  виявити фактори, що загострюють патологічні
тенденції та соціально-психологічні детермінанти патології психіки; забезпечити формування
системи  знань  про  закономірності  психічної  діяльності  і  властивостей  особистості  в
зіставленні  з закономірностями формування і протікання психічних процесів  у нормі та з
закономірностями«зміненої» діяльності мозку.

Завдання  навчальної  дисципліни:  розкрити  сутність  процесу  засвоєння
студентами основних етапів еволюції становлення «патопсихології».  Аналізувати отриманні
студентами навички при застосуванні знань психологічної патології для об’єктивного аналізу
психічних  процесів  та  формуванні  студентами  наукового  світогляду.  Розглянути  методи
психокорекції,  та  їх  зв’язок.  Навчити  використовувати  знання  з  «патопсихології»  для
отримання додаткових даних про психічні стани хворого.

Об’єкт  навчальної  дисципліни -  патологічні  стани  головного мозку:виникнення,
функціонування  та  розвиток  структурних  компонентів  психіки,  що  є  передумовою
розвитку  особистісного  потенціалу  особистості;  поведінка,  діяльність,  вчинки  осіб;
взаємодія людей у різних соціальних групах; психофізіологічні процеси та механізми, які
лежать в основі різних форм порушення психічної діяльності.

Предмет вивчення навчальної дисципліни є - зміна психічної діяльності людини.
Після  вивчення  курсу  «Патопсихологія»  здобувачі  вищої  освіти  першого

бакалаврського рівня на базі повної загальної середньої освіти (шифр компоненти освітньої
програми – ОК 35) здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:

загальні: 
ЗК 1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
спеціальні:
СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову);
СК 11.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.
Після  вивчення  курсу  «Патопсихологія»  здобувачі  вищої  освіти  першого

бакалаврського  рівня  на  базі  на  базі  ОКР  молодший  спеціаліст,  молодший  бакалавр  за
спорідненою (або іншими)  спеціальностями (шифр компоненти освітньої програми – ОК 13)
повинні володіти такими компетентностями: 

загальні: 
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
спеціальні:
СК 3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;
СК 7.Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації;
СК 8. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність 

відповідно до запиту;
СК 9. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову);
СК 11.Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.
Методи  та  форми  навчання:  методи  теоретичного  та  емпіричного  дослідження,

валідні,  стандартизовані  психодіагностичні  методики,  методи  аналізу  даних,  технології
психологічної  допомоги;  лекційні,  семінарські,  практичні  заняття,  індивідуальна  й



самостійна  робота;  робота  в  мережі«Internet»,  аналіз  й  конспектування  першоджерел,
написання  дайджестів,  есе,  розв’язання  психолого-педагогічних  ситуацій,  складання
психологічних  характеристик,  власних  проектів,  застосування  психологічних  методик
досліджень та інтерпретація отриманих даних.

Організація  поточного та підсумкового контролю знань.  У поточному контролі
знань  студентів  із  дисципліни  «Патопсихологія»  оцінюванню  підлягають  наступні
обов’язкові елементи:

1.Системність і  активність роботи на практичних заняттях (у т.ч.  і робота в малих
групах).

2.Виконання модульних завдань.
Оцінка  системності  і  активності роботи  на  семінарських  заняттях  передбачає

контроль:
1)рівня  знань,  продемонстрованого  студентами  у  їх  виступах  чи  відповідях  на

семінарських заняттях;
2)результатів виконання і захисту контрольних робіт чи інших завдань, винесених на

конкретне семінарське заняття.
Формою підсумкового контролю знань є екзамен.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту освітньої програми

професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) зі спеціальності
053 «Психологія». «Патопсихологія» (для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського
рівня на базі повної загальної середньої освіти, шифр компоненти освітньої програми ОК 35)
базується на результатах навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 

ПРН 1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання в контексті патопсихології;

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 
явищ в контексті розв’язання професійних завдань, креативно;

ПРН  6. Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження;

ПРН  9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання;

ПРН 11.  Складати  та реалізовувати  план консультативного  процесу з  урахуванням
специфіки  запиту  та  індивідуальних  особливостей  клієнта,  забезпечувати  ефективність
власних дій;

ПРН 16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога.

«Патопсихологія»:»  (для здобувачів  вищої освіти першого бакалаврського рівня на
базі ОКР молодший спеціаліст/молодший бакалавр, шифр компоненти освітньої програми
ОК-13)  базується  на  результатах  навчання,  визначених  освітньо-професійною програмою,
зокрема:

ПРН  1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання в контексті патопсихології;

ПРН3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань;

ПРН 9.  Пропонувати  власні  способи  вирішення  психологічних  задач  і  проблем  у
процесі  професійної  діяльності,  приймати  та  аргументувати  власні  рішення  щодо  їх
розв’язання;

ПРН10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника;



ПРН12.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника;

ПРН 16.Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності
психолога.
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