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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

 

6 Програмні компетентності 

Інтегральн

і 

ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність 

нести за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності у галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути 

до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати 

свої розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними 

навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової 

освіти в умовах постійних змін у суспільстві; здатність до 

застосування різноманітних методів наукового дослідження, уміння 

використовувати їх у професійній діяльності початкової школи;. 

формулювати думку з використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки 

ЗК-3 здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність 

за підтримання партнерських стосунків 

ЗК-4 здатність використовувати цивільний кодекс, правові та моральні 

норми в соціальній взаємодії та реалізації цивільної відповідальності 

у галузі початкової освіти 

ЗК-5 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової 

школи і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих; техніку безпеки у початковій школі та громадських 

місцях 

ЗК-6 здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати 

інформацію з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні та 

інші події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між 

ними; виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та 

узагальнення 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти 

ЗК-8 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією 

з іноземних мов на рівні, необхідному для виконання професійних 

завдань у галузі початкової освіти 

ЗК-9 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров'я і 

забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності у 

галузі початкової освіти 
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ЗК-10 здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

 

Фахові ФК-1 здатність використовувати нормативні правові документи у 

професійній діяльності у галузі початкової освіти 

ФК-2 здатність при вирішенні професійних завдань початкової освіти, 

аналізувати соціально-економічні проблеми і процеси із 

застосуванням методів наукового дослідження 

ФК-3 здатність використовувати основні закони гуманітарних, 

математичних та природничих дисциплін у галузі початкової освіти 

ФК-4 здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі 

початкової освіти 

ФК-5 здатність володіти різними видами мовлення, основами культури 

усного і писемного мовлення, базовими вміннями і навичками 

використання мови в різних сферах і ситуаціях спілкування 

ФК-6 вміння дотримуватися етичних і правових норм щодо дітей і 

педагогів, має чітку ціннісну орієнтацію на збереження психічного 

здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу та охорону 

їхніх прав і здоров'я 

ФК-7 готовність використовувати основні технічні засоби у професійній 

діяльності: працює на комп'ютері і в комп'ютерних мережах, 

використовує універсальні пакети прикладних комп'ютерних програм, 

створює бази даних на основі ресурсів Internet, здатний працювати з 

інформацією в глобальних комп'ютерних мережах 

ФК-8 здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних 

ситуаціях щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

ФК-9 здібність до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме майбутнім учителям початкової школи продовжувати 

навчання в академічному і професійному середовищі як під час 

навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту 

ФК-

10 

готовність до прийняття рішень у повсякденних і екстремальних 

умовах професійної діяльності, аналіз та врахування альтернатив, 

контроль за перебігом діяльності, оцінка діяльності учасників 

педагогічного процесу в початковій школі 

ФК-

11 

вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати 

рішення 

 

ФК-

12 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності 

базові знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує 

методи аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального 

дослідження з метою моніторингу навчальних досягнень учнів при 

вивченні освітніх галузей у початковій школі 

ФК-

13 

здатність розуміти соціальну значимість і вміє прогнозувати наслідки 

своєї професійної діяльності, готовий нести відповідальність за свої 

рішення 

ФК-

14 

готовність використовувати базові знання та навички управління 

інформацією з різних джерел для вирішення дослідницьких 

професійних завдань 
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ФК-

15 

вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова, малюнку, 

пластики); висловлювати естетичне ставлення до них; висловлювати 

власні почуття і думки у практичній діяльності вчителя початкової 

школи 

ФК-

16 

здатність застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі 

аналізу-інтерпретації та оцінювання музики; вокально-хорові навички 

відповідно до правил співу; досвід творчого музичного 

самовираження молодших школярів 

ФК-

17 

здатність до професійного самовдосконалення, постійного 

поповнення своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, 

користування своїми інтелектуальними і творчими можливостями, 

професійними навичками у початковій освіті 

ФК-

18 

готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів 

ФК-

19 

готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; розуміння сутності 

структурних компонентів виховної діяльності, що пов’язані між 

собою прямими й оберненими зв’язками (гностичний, 

проектувальний, конструктивний, комунікативний і організаторський) 

ФК-

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, 

основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-

педагогічної науки 

ФК-

21 

здатність до застосування природничих знань для набуття нових 

знань, розпізнання природних об’єктів, пояснення природних явищ, 

постановки запитань, формулювання висновків 

ФК-

22 

розуміння основ природознавства як форми людського пізнання й 

дослідження; демонстрування про природничі науки і технології, що 

впливають на матеріальну, інтелектуальну і культурну сфери 

ФК-

23 

здатність формувати у молодших школярів інтересу до природничих 

знань і систему цінностей природничого характеру, допитливість, 

усвідомлення екологічних проблем і позитивне ставлення до 

збереження навколишнього середовища 

ФК-

24 

готовність здійснювати комунікативно-діяльнісний підхід до 

вивчення мовного матеріалу з фонетики, орфографії, лексики і 

граматики в початковій школі 

ФК-

25 

готовність формувати компоненти читацької компетентності учнів 

початкової школи 

ФК-

26 

здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності як засобом 

спілкування  

ФК-

27 

здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових 

висловлювань; вести діалог із дотриманням правил мовленнєвого 

етикету; будувати повноцінні в комунікативному аспекті усні й 

письмові зв’язні висловлювання  

ФК-

28 

готовність до володіння доступним і необхідним обсягом мовних 

знань, застосовувати мовні засоби у власному усному й писемному 

мовленні відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, 

орфографічних, синтаксичних, стилістичних норм літературної мови 

ФК- готовність до розвитку графічних навичок письма молодших 
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29 школярів (графічні тренувальні вправи для розвитку зорово-рухової 

координації та аналітичного сприйняття, вправи для розвитку 

швидкості письма) 

ФК-

30 

готовність до цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики 

у пізнанні дійсності 

ФК-

31 

вміння розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, 

обґрунтовувати свої дії та виконувати дії за алгоритмом 

ФК-

32 

вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і 

графічною інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; 

застосовувати обчислювальні навички у практичних ситуаціях і 

розуміти сутність процесу вимірювання величин 

ФК-

33 

 

готовність формувати інтерес до вивчення математики, творчого 

підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання 

математичних завдань; уміння навчатися 

ФК-

34 

свідомо користуватися методами та принципами художнього 

виховання, володіти особливостями діяльності вчителя на уроках 

мистецтва, новими концепціями художнього виховання та 

поліхудожнього розвитку, знати структурні особливості різних типів 

уроків мистецтва за його жанром, володіти навичками роботи з 

різними художніми матеріалами та техніками 

ФК-

35 

готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, 

частково-пошукові, проблемні та інтерактивні)  

ФК-

36 

Здатність вести наукову дискусію іноземною мовою у рамках 

професійної тематики; застосовувати різноманітні види читання - 

оглядове, інформативне, глибинне читання на матеріалах оригінальної 

наукової інформації з фаху; перекладати усний та письмовий 

науковий текст з англійської мови рідною мовою; знаходити 

еквіваленти і аналоги слів, здійснювати перекладацькі трансформації; 

анотувати та реферувати рідною й англійською мовою різноманітні 

тексти 

ФК-

37 

Здатність презентувати роль фізичного виховання в розвитку людини, 

знати основи фізичного виховання i здорового способу життя, 

володіти системою практичних умінь i навичок, які забезпечують 

збереження i зміцнення здоров'я, розвиток i вдосконалення 

психофізичних здібностей i якостей, набути досвіду використання 

фiзично-спортивної дiяльностi для досягнення життєвих i 

професійних цілей. 

ФК-

38 

Користуватися методами та принципами художнього виховання, 

володіти новими Концепціями художнього виховання та 

полікультурного розвитку молодших школярів, володіти навичками 

роботи з різними матеріалами та техніками 
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ВИТЯГИ З ОПП 

7 Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння 

 1) сутності понять «Державний стандарт початкової загальної освіти», 

«Організація навчально-виховного процесу у початковій школі», 

«лідерство» та «управління» у початковій освіті; 

2) змісту основних змістових лінії освітніх галузей у початковій 

освіті; 

3) вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку; 

4) сутності конфлікту; причини і сутність людської агресивності; 

5) сучасних вимог до проведення уроків та позаурочної роботи у 

початковій школі; 

6) знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання 

знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 

 

Застосування знань та розумінь, вміння 

 7) демонструвати здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, у тому 

числі - здатність ставити коректні питання, знання стандартного 

обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, 

збирання та аналіз даних, зокрема уважний аналіз помилок та критичне 

оцінювання отриманих результатів; 

8) вибудобудувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у 

своїй діяльності; 

9) виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом 

проведення хвилин “митців художнього слова”, творчих вправ, дискусій, 

літературних ігор, вікторин, словесного малювання, уявної екранізації та 

інсценізації; 

10) здобувати нові знання і формувати судження з наукових, 

соціальних та інших проблем, використовуючи сучасні освітні та 

інформаційні технології; 

11) використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, 

аналізувати зображувальні засоби та особливості мови персонажів у 

єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, удосконалювати 

механізм “випереджувального синтаксису” в процесі читання для розвитку 

смислової здогадки, задовольняти бажання дітей ставити питання до 

змісту виучуваного тексту та одержувати на них відповіді від 

однокласників, створювати умови для перенесення знань з позакласного 

читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей 

молодшого шкільного віку; 

12) визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні 

методики, швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; 

протистояти маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні 

стилі взаємодії з іншими людьми 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Патопсихологія 

та психологічне консультування» складена Михальченко Н.В. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів напряму 6.010102 

Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психічні та аномальні 

порушення у дітей, патопсихологічні особливості особистості та проблеми  

психологічного консультування клієнтів. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, загальна психологія, 

дитяча психологія, педагогічна психологія, психологія управління, 

психотерапія з психокорекційною роботою, дитяча психіатрія,  психологія 

кризова. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Патопсихологія та 

психологічне консультування» є отримання студентами глибоких теоретичних 

знань щодо особливостей порушень психічного та особистісного розвитку 

людини на різних етапах онтогенезу, вивчення змісту особливостей 

психологічного консультування з проблем розвитку людини, оволодіння 

студентами найважливішими теоретичними і практичними знаннями   з 

патопсихології та психологічного консультування.  

1.2. Основними завданнями: 

1. Дати уявлення про зміст патопсихології та психологічного 

консультування. 

2. Сформувати систему  знань  з порушень та відхилень у психічному 

розвитку дитини.  

3. Оволодіти всіма психологічними категоріями, поняттями, 

включеними в програму курсу. 

4. Оволодіти практичними методами, що використовуються в 

патопсихологічних дослідженнях. 
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5. Визначити етапи психологічного консультування та умови 

проведення.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

1. Базові психологічні  знання з практичної психології, загальної 

психології як інтегрованої галузі знання. 

2. Здатність організувати психологічний розвиток та виховання. 

3. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання особистості. 

4. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

5. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час психолого-педагогічної практики. 

ІІ. Фахові:  

1. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок патопсихології  з іншими галузями. 

2. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості. 

3. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

4. Уміння порівнювати періоди життя людини, та їх характеристики.  

5. Уміння аналізувати різні підходи до визначення періодів життя в 

онтогенезі  та  їх характеристики.  

6. Здатність визначати зміст психолого-педагогічної підтримки 

дитини. 

7. Здатність прогнозувати можливості конкретних методів і форм  

виховання для формування соціально-психологічного клімату в колективі. 

8. Уміння розрізняти нормативні та ненормативні кризи життя 

людини. 
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9. Здатність виявляти і характеризувати соціальну ситуацію розвитку 

на різних етапах життя. 

10. Уміння проектувати і проводити роботу із соціальної профілактики 

в процесі навчання та виховання. 

11. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності. 

12. Уміння визначити стратегії і тактики соціальної допомоги і 

підтримки людини. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Методологічні основи патопсихології. 

Тема 1. Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. Історія 

розвитку патопсихології.  

Тема 2. Методологічні основи патопсихології. 

Кредит  2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Тема 3. Патопсихологічна характеристика психічних пізнавальних процесів.   

Тема 4. Патопсихологічна характеристика психічних емоційно-вольових 

процесів та інтелекту. 

Кредит  3. Розлади свідомості . Розлади особистості. 

Тема 5.  Розлади свідомості. Розлади особистості. 

Тема 6. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

Кредит  4.  Вікова патопсихологія 

Тема 7.  Психологічна допомога при розладах психічного розвитку дітей. 

Кредит  5.   Загальні проблеми психологічного консультування. 

Тема 8. Специфіка психологічного консультування. 

Тема  9. Види психологічного консультування. 

Кредит  6.  Проблеми психологічного консультування. 

Тема 10.  Сфери психологічного консультування. 
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3. Рекомендована література 

Базова 

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 

2001.- 560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

 

Допоміжна 

1. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – 

Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с. 
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2. Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. 

Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 с. – (Альма-матер). 

3. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.  

4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е 

вид., перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 

с. 

5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

6. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, 

П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

7. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  

8. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: 

Прогресс, 1994. – 480с. 

9. А. Адлер. Практика и теория индивидуальной психологии. – М, 

1995. -234с. 

10. Астаков В.М. Введение в дефектологию с основами 

нейропсихологии.– К., 1994. – 346с. 

11. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: 

Здоровье, 1986. – 279с. 

12. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988. – 236с. 

13. Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии. – М., 1973. -326с. 

14. Зейгарник Б.В. Очерки по психологии аномального развития 

личности. Патопсихология. – М.: МГУ, 2000. – 283с. 

15. Зейгарник Б.В. Патопсихология. / Под ред. А.С. Спиваковской. – 

М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 248с. 

16. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 

1985. -236с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна  робота, поточне 

опитування, тестування, реферат, доповідь, презентація, конспект 

першоджерела. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  6 

Галузь знань 

01  Педагогічна освіта 

 Нормативна 

 Напрям підготовки 

013 

Початкова  освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 10 
Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Початкова  освіта  

Рік підготовки: 

2017 2018 

Семестр 

Загальна кількість годин -

180 

 8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 3,5 

самостійної роботи 

студента – 7,1 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 20 

Практичні, семінарські 

 40 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

 120 

Вид контролю:  

залік 

 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 

год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (66,6%) 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: отримання студентами глибоких теоретичних знань щодо 

особливостей порушень психічного та особистісного розвитку людини на 

різних етапах онтогенезу, вивчення змісту особливостей психологічного 

консультування з проблем розвитку людини, оволодіння студентами 

найважливішими теоретичними і практичними знаннями   з патопсихології та 

психологічного консультування.  

Завдання курсу: Дати уявлення про зміст патопсихології та 

психологічного консультування. 

6. Сформувати систему  знань  з порушень та відхилень у психічному 

розвитку дитини.  

7. Оволодіти всіма психологічними категоріями, поняттями, 

включеними в програму курсу. 

8. Оволодіти практичними методами, що використовуються в 

патопсихологічних дослідженнях. 

9. Визначити етапи психологічного консультування та умови 

проведення.  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

6. Базові психологічні  знання з практичної психології, загальної 

психології як інтегрованої галузі знання. 

7. Здатність організувати психологічний розвиток та виховання. 

8. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання особистості. 

9. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

10. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час психолого-педагогічної практики. 

ІІ. Фахові:  
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13. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок патопсихології  з іншими галузями. 

14. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості. 

15. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

16. Уміння порівнювати періоди життя людини, та їх характеристики.  

17. Уміння аналізувати різні підходи до визначення періодів життя в 

онтогенезі  та  їх характеристики.  

18. Здатність визначати зміст психолого-педагогічної підтримки 

дитини. 

19. Здатність прогнозувати можливості конкретних методів і форм  

виховання для формування соціально-психологічного клімату в колективі. 

20. Уміння розрізняти нормативні та ненормативні кризи життя 

людини. 

21. Здатність виявляти і характеризувати соціальну ситуацію розвитку 

на різних етапах життя. 

22. Уміння проектувати і проводити роботу із соціальної профілактики 

в процесі навчання та виховання. 

23. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності. 

24. Уміння визначити стратегії і тактики соціальної допомоги і 

підтримки людини. 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Методологічні основи патопсихології. 

Тема 1. Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. Історія 

розвитку патопсихології.  

Тема 2. Методологічні основи патопсихології. 

Кредит  2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Тема 3. Патопсихологічна характеристика психічних пізнавальних процесів.   

Тема 4. Патопсихологічна характеристика психічних емоційно-вольових 

процесів та інтелекту. 
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Кредит  3. Розлади свідомості . Розлади особистості. 

Тема 5.  Розлади свідомості. Розлади особистості. 

Тема 6. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

Кредит  4.  Вікова патопсихологія 

Тема 7.  Психологічна допомога при розладах психічного розвитку дітей. 

Кредит  5.   Загальні проблеми психологічного консультування. 

Тема 8. Специфіка психологічного консультування. 

Тема  9. Види психологічного консультування. 

Кредит  6.  Проблеми психологічного консультування. 

Тема 10.  Сфери психологічного консультування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьо

го 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Методологічні основи патопсихології. 

Лекція 1. Історія розвитку поглядів на психічну 

патологію та її лікування. Історія розвитку 

патопсихології.  

1. Світова історія розвитку поглядів на патологію та 

її лікування 

1)Погляд первісних людей на патологію та її лікування 

2)Погляди на патологію та її лікування в античні часи 

3)Європа в середні віки: демонологія повертається 

4)Ренесанс і створення притулків 

5)ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

2. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні та пострадянському просторі. 

Становлення вітчизняної патопсихології. 

3. Важкі психічні порушення та їх лікування. 

4. Загальне уявлення про найбільш поширені 

психічні захворювання. 

 2  - -  

Лекція 2.  Методологічні основи патопсихології. 

1. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

2. Патопсихологія особистісного розвитку дитини: 

 2.1.Детермінанти відхилень у розвитку особистості.  

 2.2.Структура первинного і вторинного дефектів. 

 2.3. Частковий і загальний характер порушень 

психічного розвитку людини. 

 2.4.Порушення міжфункціональної взаємодії.  

 

 2  - -  

Практична робота  1.  Світова історія розвитку 

поглядів на патологію та її лікування 

1. Погляд первісних людей на патологію та її 

лікування 

2. Погляди на патологію та її лікування в античні 

часи 

3. Європа в середні віки: демонологія повертається 

4. Ренесанс і створення притулків 

5. ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

  2 - -  
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6. Історія розвитку поглядів на патологію у 

пострадянському просторі.  

7. Становлення вітчизняної патопсихології.  

8. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні 

Практична робота 2. Взаємозв’язок патопсихології з 

іншими науками та галузями психологічної науки.  

1. Взаємозв’язок патопсихології з іншими науками. 

2. Взаємозв’язок патопсихології з галузями 

психологічної науки.  

3.  Взаємозв’язок з психіатрію, з неврологією, 

експериментальною психологією. 

4. Методи патопсихології 

5. Принципи патопсихології. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Принципи побудови 

патопсихологічного дослідження.  

1. Особливості патопсихологічного дослідження. 

Етапи патопсихологічного дослідження. 

2. Патопсихологічний експеримент. 

3. Робота патопсихолога з хворим. 

4. Методики дослідження патопсихологічних 

розладів. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

1. Історичний розвиток патопсихології. 

2. Світова історія розвитку поглядів на патологію. 

3. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні/ 

4. Основи дитячої патопсихології. 

5. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

6. Порушення психічного розвитку немовлят.  

7. Порушення психічного розвитку дітей раннього 

віку.  

8. Порушення психічного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

9. Порушення психічного розвитку дітей  

молодшого шкільного віку. 

10. Психологічна допомога при розладах психічного 

розвитку дітей.  

11. Основні розлади пізнавальної діяльності. 

12. Розлади емоційно-вольової сфери особистості.  

13. Клінічні неврози і їх прояв. 

14. Психоз як глибокий розлад психіки людини. 

15.  Психопатія та її  типології. 

16. Історія розвитку психологічного консультування. 

17. Умови проведення психологічного 

консультування. 

18. Інтимно-особистісне психологічне 

консультування. 

     20 
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19. Сімейне консультування як вид психологічного 

консультування. 

20. Психолого-педагогічне консультування. 

21. Психолого-управлінське консультування. 

22. Ділове консультування як вид психологічного 

консультування. 

23. Умови ефективності та результативності 

психологічного консультування.  

3. Термінологічний словник.  

Патопсихологія, психопатії, шизоїдна 

психопатія, епіліптоїдна психопатія, циклоїдний тип 

психопатії, психоастенічний тип психопатії, істероїдна 

психопатія, збудлива психопатія, нестійка психопатія, 

невропатія, неврастенія, нейротизм, істерія, психогенії, 

алалія, моторна алалія, сенсорна алалія, дислексія, 

дисграфія, дискилькулія, епілепсія, нав’язливі стани, 

марення, божевілля, галюцинації, депресія, ейфорія, 

неврози, невротичний конфлікт, патологічні сумніви, 

психоз, фобії, аутичні розлади, ранній дитячий аутизм.  

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Лекція 3. Патопсихологічна характеристика 

психічних пізнавальних процесів.   

1.Розлади відчуття. 

2. Розлади сприймання. 

3. Розлади уваги. 

4. Порушення пам’яті. 

5. Розлади мислення. 

6.Порушення мовлення. 

 2  - -  

Лекція 4. Патопсихологічна характеристика 

психічних емоційно-вольових процесів та інтелекту. 

1. Розлади інтелекту 

2. Порушення емоційної сфери. 

3. Порушення волі. 

 2     

Практична робота  4.  Розлади психічної діяльності.  

1. Аутизм. Види аутичних розладів. 

2. Види психопатій. 

  2    

Практична робота  5.  Розлади пізнавальної  

діяльності.  

1. Порушення мовлення. 

2. Розлади пізнавальної діяльності (відчуттів, 

сприймання, уяви, уваги, памяті, мислення), їх види.  

  2    

Практична робота 6.  Розлади емоційно-вольових 

процесів. 
1. Розлади емоцій, їх види. 

2. Розлади вольової діяльності. 

3. Патологія характеру 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

1. Епілепсія як органічний розлад психіки. 

     20 
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2. Аутичні розлади. 

3. Неврози. 

4. Психопатії.  

5. Невропатії.  

6. Неврастенії.  

7. Розлади пізнавальних процесів. 

8. Розлади емоцій. 

9. Розлади вольової  діяльності. 

10. Патологія характеру. 

11. Розлади свідомості. 

12. Розлади особистості. 

13. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

14. Види психологічного консультування.  

15. Етапи психологічного консультування. 

16. Проблеми психологічного консультування 

дітей дошкільного віку. 

17. Проблеми психологічного консультування 

дітей молодшого шкільного  віку. 

18. Історія розвитку патопсихології. 

19. Історія розвитку психологічного 

консультування. 

20. Детермінанти відхилень у розвитку 

особистості.  

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

2. Патопсихологія особистісного розвитку дитини: 

3. Детермінанти відхилень у розвитку особистості. 

4. Патопсихологічна характеристика психічних 

пізнавальних процесів.  

5. Патопсихологічна характеристика психічних 

пізнавальних процесів.   

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Розлади свідомості . Розлади особистості.  
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Лекція 5.  Розлади свідомості. Розлади особистості. 

1. Розлади свідомості. Загальна характеристика 

свідомості, ознаки розладів свідомості та 

самосвідомості. 

2. Характеристика основних станів порушеної 

свідомості. 

3. Розлади особистості. Порушення 

опосередкованості та ієрархії мотивів. 

4. Порушення смислоутворення. 

5. Порушення підконтрольності поведінки. 

 2  - -  

Лекція 6. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

1. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

2. Поняття про девіантну поведінку. 

3. Типи девіантної поведінки. 

4. Причини формування девіантної поведінки. 

5. Форми вияву девіантної поведінки. 

 2     

Практична робота  7.  Патопсихологічні розлади 

свідомості. 

1. Історичний огляд дослідження проблеми 

свідомості. Свідомість, Самосвідомість.  

2. Форми порушення свідомості: оглушений стан 

свідомості, деліріозне затемнення свідомості, 

онейроїдний стан свідомості, сумерковий стан 

свідомості, псевдо деменція, деперсоналізація.  

  2    

Практична робота  8. Патопсихологічні розлади 

особистості. 

1. Шляхи дослідження особистості. 

2. Порушення структури ієрархії мотивів.  

3. Формування патологічних потреб та мотивів. 

4. Порушення смислоутворення. 

5. Порушення саморегуляції та опосередкування. 

6. Порушення критичності та спонтанності 

поведінки. 

  2    

Практична  робота 9.  Патопсихологічні розлади 

характеру. 

1. Характер особистості. Структура характеру. 

Соціальна зумовленість розвитку характеру.  

2. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

3. Девіантна поведінка. Типи девіантної поведінки. 

4. Причини формування девіантної поведінки. 

5. Форми вияву девіантної поведінки. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

1. Розробка тестів. (30 тестів: 5  тестів за кожним 

кредитом, по 4 варіанти відповіді) 

2. Есе  на тему: «Вплив  соціальних факторів  на 

     20 
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патопсихологічні розлади особистості» 

КРЕДИТ 3 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4.  Вікова патопсихологія 

Лекція 7.  Психологічна допомога при розладах 

психічного розвитку дітей. 

1. Принципи побудови патопсихологічного 

обстеження дітей та роль даних про порушення в 

розвитку дитини 

2. Принципи побудови патопсихологічного 

обстеження дітей 

3. Роль даних про порушення розвитку дитини в 

оптимізації навчально-виховного процесу 

4. Методи дослідження порушень психічних 

процесів, станів та особистісного розвитку дітей 

5. Особливості дослідження психічних процесів і 

станів у дітей 

6. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного 

віку 

7. Дослідження психічних процесів дітей шкільного 

віку 

8. Загальна характеристика методів дослідження 

відхилень в особистісному розвитку дітей. 

 2  - -  

Практична робота  10.  Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей. Органічні синдроми і 

розлади. 

1. Мінімальна мозкова дисфункція. 

2. Міжпівкульова дисфункція. 

3. Порушення мовлення. 

4.  Епілепсія. 

5. Аутичні розлади у дітей. 

  2    

Практична робота  11.  Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей. Неврози. Психопатії. 

 1. Залежність дисгармонійного розвитку від порушень 

емоційної регуляції. 

2. Нервово-психічні розлади: неврози та психози. 

3. Психологічні особливості та 

внутрішньоособистісний конфлікт при неврозах. 

4. Психопатії. Види психопатій.  

  2    

Практична  робота 12. Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей.  Неврастенія. 

Невропатія. 
1. Неврастенії. Види  неврастеній (гіперстенічний 

тип, астеноіпохондричний тип). 

2. Невропатія. 

   2    

Практична робота 13. Психологічна допомога при 

розладах психічного розвитку дітей.  

1. Порушення психічного розвитку немовлят. 

2.  Порушення психічного розвитку дітей раннього 

  2    
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віку. 

3. Порушення психічного розвитку дошкільного 

віку. 

4. Порушення психічного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. 

5. Порушення психічного розвитку дітей  

підліткового віку. 

6. Порушення психічного розвитку  дітей раннього 

юнацького віку. 

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

Методики дослідження патопсихологічних розладів у 

дітей дошкільного віку. Психодіагностика розладів. 

Методики дослідження патопсихологічних розладів у  

дітей молодшого шкільного  віку.  Психодіагностика 

розладів. 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

1. Психологічна допомога при розладах психічного 

розвитку дітей. 

2. Розлади свідомості. Розлади особистості. 

3. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

4. Аутичні розлади у дітей. 

5. Неврози. Психопатії. 

6. Неврастенії. Невропатії. 

      

КРЕДИТ 4 
30 2 8 - - 20 

Кредит  5.   Загальні проблеми психологічного консультування. 

Лекція 8. Специфіка психологічного консультування. 

1. Психологічне консультування  як напрям 

практичної психології. 

2. Мета та завдання психологічного 

консультування. 

3. Принципи психологічного 

консультування. 

4. Умови проведення  психологічного 

консультування. 

 2  - -  

Лекція 9. Види психологічного консультування. 

1. Види психологічного консультування: інтимно-

особистісне, сімейне консультування, психолого-

педагогічне, психолого-управлінське, ділове. 

2. Види психологічного консультування за 

тривалістю.  

3. Інтерв’ю як основний метод психологічного 

консультування.  

4. Етапи інтерв’ю.  

 2     
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Практична робота  14.  Історія розвитку 

психологічного консультування. 

1. Психодинмічний напрям у консультуванні. 

Теоретичні основи психодинамічного напряму. 

Поняття про захисні механізми психіки. 

Концепції З.Фрейда,К.Юнга, А.Адлера і 

неофрейдистів. Консультативний процес  і 

психотехніка психодинамчного напряму. 

2. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм у 

консультуванні. Основні техніки. 

3. Когнітивний напрям у консультуванні: основні 

техніки. 

4. Екзистенційний підхід у консультуванні. 

Гуманістичне та клієнт центроване 

консультування. 

5. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза. 

  2    

Практична робота  15.  Техніки психологічного 

консультування. 
1. Уважна поведінка – основа для спілкування ( 

Контакт оче. Мова тіла, Якість голосу. 

Мовчання). 

2. Запитання: початок консультативного 

спілкування. Закриті та відкриті запитання. 

3. Навички спостерігання за клієнтом. 

4. Відображення змісту: заохочування, 

переповідання, підсумовування.  

5. Відображення почуттів. Техніки відображення 

почуттів. 

6. Конфронтація. 

7. Концентрування. 

8. Визначення особистого стилю консультування. 

  2    

Практична  робота 16.  Особистість психолога-

консультанта як засіб впливу на клієнта.  

1. Роль і місце консультанта в консультуванні. 

2. Вимоги до особистості консультанта.  

3. Модель ефективного консультування. 

4.  Психограма і професіограма консультанта. 

5. Система цінностей консультанта. 

6. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта. 

7. Положення про психологічний кабінет 

дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів. 

8. Кваліфікаційна характеристика посади 

психолога. 

9. Етичний кодекс практичного психолога. 

   2    

Самостійна робота № 5. 

Творче завдання. «Модель ефективного 

консультування». 

     20 

Контрольна робота 3. 

Перелік питань: 

1. Специфіка психологічного консультування. Мета 

та завдання психологічного консультування. 
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2. Принципи психологічного консультування. 

3. Умови проведення  психологічного 

консультування. 

4. Види психологічного консультування. 

КРЕДИТ 5 
30 4 6 - - 20 

Кредит  6.  Проблеми психологічного консультування. 

Лекція 10.  Сфери психологічного консультування. 

1. Психологічне консультування з проблем освіти. 

2. Психологічне консультування з проблем 

управління. 

3. Психологічне консультування з проблем ринку та 

підприємництва.  

 2  - -  

Практична робота  17.  Психологічне 

консультування тривожних клієнтів, клієнтів з 

реакціями страху та фобіями. 

1. Поняття про тривожність (нормальну та 

патологічну) в психології. рівні прояву тривожності. 

2. Способи «маскування» тривожності під час 

консультування. Механізми психологічного захисту як 

засіб позбавлення від тривожності. 

3. Поняття про страхи. Механізм формування 

страхів.  Види страхів.  Біологічна значущість страху 

для людини. 

4. Поняття про фобії.  Механізм формування фобій. 

Види фобій.  

5. Специфіка роботи консультанта з тривожними та 

фобічними клієнтами.  

  2    

Практична робота  18.  Психологічне 

консультування клієнтів із депресією та 

суїцидальними намірами. 

1.  Поняття про депресію. Характеристика депресивних 

станів: реактивна депресія,  депресивний невроз та 

психотична депресія.  

2.  Основні симптоми при депресивних розладах. 

3. Психосоматичні розлади при депресіях. 

4.  Особливості консультування депресивного клієнта. 

5. Суїцид. Особливості консультування при суїцид них 

намірах. Правила консультування клієнтів, які мають 

здійснити самогубство.  

  2    

Практична  робота 19.  Психологічне 

консультування клієнтів, які переживають провину. 

1. Провина. Види провини: істинна, невротична та 

екзистенцій на. 

2. Особливості невротичної провини. 

3. Причина та види екзистенційної провини. 

4. Особливості роботи консультанта з різними 

видами провини.  

5. Сенс плачу в житті та в психологічному 

   2    
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консультуванні. 

6. Особливості консультування клієнтів, що 

плачуть. Реакція консультанта на плач клієнта та його 

дії. 

Практична робота 20. Проблеми психологічного 

консультування дітей молодшого шкільного віку та 

їх батьків. 

1. Специфіка роботи консультанта з тривожністю 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

2. Специфіка роботи консультанта з фобіями дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

3. Специфіка роботи консультанта зі страхами дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

4. Специфіка консультування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку при переживанні втрати: у 

випадку смерті близької людини, у випадку розлученні 

батьків.  

5. Специфіка консультування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, які переживають провину. 

6. Проблеми психологічного консультування 

батьків, які виховують дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

  2    

Самостійна робота № 6. 

Конспект першоджерела.   

«Методологічні проблеми та основні теоретичні 

напрямки в консультуванні». 

     20 

Контрольна робота 4. 

Перелік питань: 

1. Інтерв’ю як основний метод психологічного 

консультування.  

2. Сфери психологічного консультування. 

3. Техніки психологічного консультування. 

4. Проблеми психологічного консультування дітей 

молодшого шкільного віку та їх батьків. 

      

КРЕДИТ 6 
30 2 8 - - 20 

Загальний обсяг 
180 20 40 - - 12

0 

 

 

 

 

 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Методологічні основи патопсихології.  

1. Практична робота  1.  Світова історія розвитку поглядів на 

патологію та її лікування 

 

2 
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2. Практична робота 2. Взаємозв’язок патопсихології з іншими 

науками та галузями психологічної науки.  

 

2 

3. Практична робота 3.  Принципи побудови патопсихологічного 

дослідження.  

 

2 

 Кредит 2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

 

 

4 Практична робота  4.  Розлади психічної діяльності.  

 

2 

5 Практична робота  5.  Розлади пізнавальної  діяльності.  

 

2 

6 Практична робота 6.  Розлади емоційно-вольових процесів. 

 

2 

 Кредит 3. Розлади свідомості. Розлади особистості. 

 

 

7 Практична робота  7.  Патопсихологічні розлади свідомості. 

 

2 

8 Практична робота  8. Патопсихологічні розлади особистості. 

 

2 

9 Практична  робота 9.  Патопсихологічні розлади характеру. 

 

2 

 Кредит 4. Вікова патопсихологія 

 

 

10 Практична робота  10.  Загальні закономірності порушення 

розвитку у дітей. Органічні синдроми і розлади. 

 

2 

11 Практична робота  11.  Загальні закономірності порушення 

розвитку у дітей. Неврози. Психопатії. 

 

2 

12 Практична  робота 12. Загальні закономірності порушення розвитку 

у дітей.  Неврастенія. Невропатія. 

 

2 

13 Практична робота 13. Психологічна допомога при розладах 

психічного розвитку дітей.  

 

2 

 Кредит 5. Загальні проблеми психологічного 

консультування. 

 

 

14 Практична робота  14.  Історія розвитку психологічного 

консультування. 

 

2 

15 Практична робота  15.  Техніки психологічного консультування. 

 

2 

16 Практична  робота 16.  Особистість психолога-консультанта як 

засіб впливу на клієнта.  

 

2 

 Кредит 6. Проблеми психологічного консультування. 

 

 

17 Практична робота  17.  Психологічне консультування тривожних 

клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями. 

2 
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18 Практична робота  18.  Психологічне консультування клієнтів із 

депресією та суїцидальними намірами. 

 

2 

19 Практична  робота 19.  Психологічне консультування клієнтів, які 

переживають провину. 

 

2 

20 Практична робота 20. Проблеми психологічного консультування 

дітей молодшого шкільного віку та їх батьків. 

 

2 

Разом: 40 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Методологічні основи патопсихології.  

1. Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

Історичний розвиток патопсихології. 

2.Термінологічний словник.  

 

20 

 Кредит 2. Розлади психічних процесів та інтелекту  

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Аутичні розлади. 

Контрольна робота 1. 

 

20 

 Кредит 3. Розлади свідомості . Розлади особистості.  

3.   Самостійна робота № 3. 

1. Розробка тестів. (30 тестів: 5  тестів за кожним кредитом, по 4 

варіанти відповіді) 

2. Есе  на тему: «Вплив  соціальних факторів  на патопсихологічні 

розлади особистості» 

20 

 Кредит 4. Вікова патопсихологія  

4. Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

Методики дослідження патопсихологічних розладів у дітей 

дошкільного віку. Психодіагностика розладів. 

Методики дослідження патопсихологічних розладів у  дітей 

молодшого шкільного  віку.  Психодіагностика розладів. 

Контрольна робота 2. 

20 

 Кредит 5. Загальні проблеми психологічного консультування. 

 

 

5.  Самостійна робота № 5. 

Творче завдання. «Модель ефективного консультування». 

Контрольна робота 3. 

 

20 

 Кредит 6. Проблеми психологічного консультування. 

 

 

6.  Самостійна робота № 6. 

Конспект першоджерела.   

«Методологічні проблеми та основні теоретичні напрямки в 

консультуванні». 

20 
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Контрольна робота 4. 

 

Разом:  120 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Історичний розвиток патопсихології. 

2. Світова історія розвитку поглядів на патологію. 

3. Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні/ 

4. Основи дитячої патопсихології. 

5. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

6. Порушення психічного розвитку немовлят.  

7. Порушення психічного розвитку дітей раннього віку.  

8. Порушення психічного розвитку дітей дошкільного віку. 

9. Порушення психічного розвитку дітей  молодшого шкільного віку. 

10. Психологічна допомога при розладах психічного розвитку дітей.  

11. Основні розлади пізнавальної діяльності. 

12. Розлади емоційно-вольової сфери особистості.  

13. Клінічні неврози і їх прояв. 

14. Психоз як глибокий розлад психіки людини. 

15.  Психопатія та її  типології. 

16. Історія розвитку психологічного консультування. 

17. Умови проведення психологічного консультування. 

18. Інтимно-особистісне психологічне консультування. 

19. Сімейне консультування як вид психологічного консультування. 

20. Психолого-педагогічне консультування. 

21. Психолого-управлінське консультування. 

22. Ділове консультування як вид психологічного консультування. 

23. Умови ефективності та результативності психологічного консультування.  

10. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
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1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди 

(вступної бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 
Кредит 

4 

Кредит 

5 

Кредит 

6 

80 600 

100 80 100 80 80 80 

 

 

 

 

 

Оцінювання 6 кредитів = 600 балів 

(  198 - аудиторна; 402 - самостійна робота) 

 
Кредит 1. 
(100 балів) 

Кредит 2. 
(100 балів) 

Кредит 3. 
(100 балів) 

Кредит 4. 
(100 балів) 

Кредит 5. 
(100 балів) 

 

Кредит 6. 
(100 балів) 

 

Аудиторні (33 б) 
П.1 (11) 
П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 
П.4 (11) 
П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 
П.7 (11) 
П. 8 (11) 

П.9 (11) 
 

Аудиторні (33 б) 
П.10 (11) 
П.11 (11) 

П.12  (6) 
П.13 (5) 

 

Аудиторні (33 б) 
П.14 (11) 
П.15 (11) 

П.16 (11) 

 

Аудиторні (33 б) 
П.17 (11) 
П.18 (11) 

П.19 (6) 
П.20 (5) 
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Сам.  

робота 1 (67 б.) 

 
 
 
Реферат (37) 
Словник (30) 

 

Сам.  

робота 2 (67 б.) 

Контрольна  
робота 1 (20) 
 
Презентація (47) 

 

Сам.  

робота 3 (67 б.) 

 
 
 
Тестування (37) 
Есе (30) 

Сам.  

робота (67 б) 

Контрольна  
робота 2 (20) 
 
Індивідуальне 
науково-дослідне  
завдання.  (47) 

 

Сам.  

робота (67 б.) 

Контрольна  
робота 3 (20) 
 
Творче завдання 

(47) 

 

Сам. 

робота (67 б.) 

Контрольна  
Робота 4 (20) 
 
Конспект 
першоджерела 
(47) 

 

 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

12. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

13. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

14. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

15. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

16. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 
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17. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

18. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

19. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

20. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

21. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 

2001.- 560 с. 

22. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

 

Допоміжна 

17. Глива Є. Вступ до психотерапії: Навчальний посібник. – Острог – 

Київ: Вид-во «Острозька академія», вид-во «Кондор», 2004. – 530 с. 

18. Каліна Н.Ф. Психотерапія. [підручник з грифом МОНУ– / Н.Ф. 

Каліна. – К.: Академвидав, 2010. – 288 с. – (Альма-матер). 

19. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. –К: Академвидав, 2012. – 320с.  

20. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е 

вид., перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 

с. 

21. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

22. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, 

П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

23. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  
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24. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: 

Прогресс, 1994. – 480с. 

25. А. Адлер. Практика и теория индивидуальной психологии. – М, 

1995. -234с. 

26. Астаков В.М. Введение в дефектологию с основами 

нейропсихологии.– К., 1994. – 346с. 

27. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика. – К.: 

Здоровье, 1986. – 279с. 

28. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М., 1988. – 236с. 

29. Зейгарник Б.В. Основы патопсихологии. – М., 1973. -326с. 

30. Зейгарник Б.В. Очерки по психологии аномального развития 

личности. Патопсихология. – М.: МГУ, 2000. – 283с. 

31. Зейгарник Б.В. Патопсихология. / Под ред. А.С. Спиваковской. – 

М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 248с. 

32. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 

1985. -236с. 

15. Інформаційні ресурси 

1. www.psy.msu.uа/people/zeigarnik/index.html 

2.pidruchniki.com/14170120/psihologiya/vstup_patopsihologiyi 

3.www.lib.nau.edu.ua/booksfornau/2008/Patopsihologiya-Martinuk.pdf 

4. westudents.com.ua/glavy/78860-tema-1-patopsihologya-predmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psy.msu.uа/people/zeigarnik/index.html
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИК З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

                                                   

За напрямом 6.010102 Початкова освіта 

Спеціальність Початкова освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

  

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

                                                   

За напрямом 6.010102 Початкова освіта 

Спеціальність Початкова освіта 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 «Патопсихологія та психологічне консультування» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку органічної хімії, а також нових 

концепції та нових матеріалів, що використовуються у народному господарстві. 

Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 
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для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМРКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом 

свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду 

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

Кожне лабораторне заняття органічної хімії починається експрес-

контролем, який проводиться у формі короткочасної (10 – 15 хв.) контрольної 

роботи, тестового машинного (комп’ютерного) чи безмашинного контролю. 

Цій формі контролю підлягає теоретичний матеріал з теми, що виноситься на 

кожне лабораторне заняття. Експрес-контроль оцінюється максимально 5 

балами. Теоретична відповідь на семінарській частині заняття оцінюється 

максимально 5 балами. За активну участь при виконанні лабораторної частини 

заняття студент може одержати максимально 10 балів. Сумарно за одне 

лабораторне заняття студент отримує 20 балів. У разі несвоєчасної (без 

поважних причин) здачі теоретичного і практичного завдання, студент може 

одержати максимально 10 балів. Якщо ж завдання не виконуються взагалі, від 

загального рейтингу студента віднімається 10 балів за кожне невиконане 

завдання. Кожний змістовний модуль завершується написанням підсумкової 

ЗМРКР, яка максимально оцінюється у 20 балів. 

У підсумку за один кредит студент максимально може отримати 100 

балів. 

9 семестр – залік 

 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 
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Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та прикладні 

питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи фізіологічних досліджень, 

основи лабораторного аналізу, морфо функціональних особливостей симпатичної та 

парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні синапси, особливості їх будови 

та функціонування, а також вміти проводити фізіологічний експеримент. Стосовно 

навчального предмету в системі вищої освіти такі рівні компетентності студентів, які 

інтерпретуються так: 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних фізіологічних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 
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6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі фізіологічні об’єкти за 

певними ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент розрізняє деякі фізіологічні об’єкти і може 

розпізнати їх серед інших за зовнішніми ознаками (на 

побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Практичні: 

Бали рівень Критерії 

10 високий 

Студент виконує фізіологічний експеримент, раціонально 

використовуючи обладнання і реактиви; робить поетапні 

спостереження; складає звіт, що містить обґрунтовані 

висновки. Виконує експериментальні задачі за власним 

планом. 

8 – 9 достатній 
Студент самостійно виконує практичну роботу згідно з 

інструкцією; описує спостереження 

6 – 7 середній 

Студент складає приклади за допомогою викладача, 

самостійно виконує окремі фізіологічні досліди, 

дотримуючись інструкції; описує хід виконання дослідів 

5 початковий 

Студент знає правила безпеки під час проведення 

практичних робот; виконує найпростіші досліди під 

керівництвом викладача 

2 – 4 незадовільний 

Студент розпізнає деякі фізіологічні об’єкти і може 

розпізнати їх серед інших за зовнішніми ознаками (на 

побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятний 
Робота не виконана, у студента відсутні будь-які практичні 

навички. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 
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65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

                                                   

За напрямом 6.010102 Початкова освіта 

Спеціальність Початкова освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

                                                   

За напрямом 6.010102 Початкова освіта 

Спеціальність Початкова освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

 

План лекційного заняття №1 

 

Кредит 1. Методологічні основи патопсихології. 

Тема 1. Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. 

Історія розвитку патопсихології.  

План 

1.Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 

1)Погляд первісних людей на патологію та її лікування 

2)Погляди на патологію та її лікування в античні часи 

3)Європа в середні віки: демонологія повертається 

4)Ренесанс і створення притулків 

5)ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

2.Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та 

пострадянському просторі. Становлення вітчизняної патопсихології. 

3.Важкі психічні порушення та їх лікування. 

4.Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо історії розвитку поглядів на патологію та 

її лікування; усвідомити значення і роль історичних поглядів на патологію; 

засвоїти особливості важких психічних порушень. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  
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- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 
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5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 

2001.- 560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

Запитання для самоперевірки 

1. Що вважали причиною психічної патології у первісному суспільстві? 

Що про це свідчить? 

2. Доведіть, що в античні часи погляди на психічну патологію мала 

науковий характер. 

3. Опишіть ставлення до психічно хворих в епоху Середньовіччя. Чим 

воно зумовлювалось? 

4. Що стало причиною створення притулків для душевнохворих в епоху 

Відродження? 

5. Чи можна стверджувати, що створення притулків для психічно-хворих 

в епоху Ренесансу сприяло їх видужанню? 

6. У чому полягає заслуга Філіпа Пінеля у психіатрії? 

7. У чому відмінність поглядів філософів та психіатрів XIX ст. на 

психічну патологію? 

8. Опишіть суть соматогенної та психогенної точок зору на причини 
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виникнення психічних порушень. 

9. Коли виникла патопсихологія? 

10. Що вважали причиною психічної патології в Росії, Україні в епоху 

Середньовіччя? 

11. Яким було ставлення до душевнохворих в Україні, Росії впродовж 

віків? 

12. Назвіть представників вітчизняної патопсихології та опишіть їхній 

внесок у розвиток цієї науки. 

13. Які зміни у лікуванні психічно хворих відбулись у середині XX ст.? 

14. Назвіть найбільш поширені психічні захворювання. 

15. Поясніть, що таке психози. 

16. Як би ви пояснили відмінність психозу від неврозу? 

17. Чим відрізняється припадок епілепсії від істеричного? 

18. Куди за допомогою може звернутися в Україні людина з психічними 

розладами? 

 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 
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5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  

1. Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікування 

Кожного року 30 % дорослого населення і 20 % дітей та підлітків США 

(за даними Р. Комера) страждають на серйозні психічні порушення і 

потребують лікування. Більшість людей мають труднощі в різних аспектах 

життя і час від часу відчувають сильний стрес, напруження, депресію та інші 

форми психологічного дискомфорту. У кожному суспільстві як у минулому, 

так і зараз були і мають місце прояви психічної патології. За Р. Коммером, 

погляди на її причини та методи лікування були неоднаковими. 

 

1.1. Погляд первісних людей на патологію та її лікування 

Археологи, вивчаючи залишки древніх людей, їх культуру, зробили 

висновок, що, можливо, в цих суспільствах патологічна поведінка розглядалась 

як результат впливу злих духів. Щоб вилікувати людину, треба змусити злих 

духів залишити тіло. 

Можливо, що цей погляд існував ще в кам’яному віці, пів-мільйону років 

тому. На деяких черепах, знайдених у Європі та Південній Африці, можна 

побачити сліди операції, що називається трепанацією - у черепі хворого 

кам’яним інструментом (трепаном) вирізався круглий отвір. 
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У більш пізніх суспільствах патологічна поведінка теж пояснювалась 

одержимістю демонами (єгипетські, китайські, єврейські джерела). Патологію 

лікували вигнанням «бісів» (екзорцизм). Шаман чи жрець читали молитви, 

вмовляли духів зла, сварили їх, проводили магічні дії, давали людині, 

одержимій злими духами, пити гіркі рідини. Якщо це не допомагало – людину 

бичували чи не давали їй їсти. 

 

1.2. Погляди на патологію та її лікування в античні часи 

Найдавнішими джерелами медичних знань, що дійшли до нас (1700 років 

до н.е.), вважають єгипетські папіруси. Німецький вчений Д. Габерс серед 

папірусів знайшов декілька рецептів для лікування нервових порушень. 

У час процвітання грецької і римської цивілізацій, приблизно з 500 р. до 

н.е., філософи і лікарі почали пропонувати різні пояснення патологічної 

поведінки. 

Грецький лікар Алкмеон Кротонський (500 р. до н.е.) першим зрозумів, 

що мозок є органом психічної діяльності. Він відкрив зорові нерви і висловив 

припущення, що й інші відчуття відіграють важливу роль у психічній 

діяльності. 

Знаменитий старогрецький лікар Гіппократ (460-377 рр. до н.е.) висловив 

припущення, що причиною психічних розладів є захворювання мозку, а це 

зумовлене дисгармонією чотирьох рідин: надлишок жовтої жовчі викликає 

безумну радість, надлишок чорної жовчі – джерело постійної печалі. Він 

залишив приблизні описи меланхолійних і маніакальних станів, 

недоумкуватості, імбецильності. На душевнохворих Гіппократ поширював усі 

відомі на той час принципи лікування. 

У Стародавньому Римі також існував науковий підхід до лікування 

психічно хворих. У працях римських лікарів знаходимо навіть класифікації 

психічних хвороб. Цельс (І-ІІ ст. н.е.) ділив усі психічні захворювання на три 

групи: гострі гарячкові, хронічні безгарячкові, галюцинаторномаячні. Він 

пропонував методи лікування, в тому числі й психотерапію. 
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У цей самий час римський лікар Аретей Каппадокійський описав 

маніакальну та депресивну фазу психозу. Римський лікар Клавдій Гален дав 

анатомічний опис центральної нервової системи. Римський лікар Целій 

Авреліан (V ст. н.е.) був першим, хто вважав, що причиною психічних хвороб 

можуть бути соматичні захворювання. 

Античні лікарі лікували психічні відхилення, поєднуючи медичні і 

психологічні засоби. Перш ніж пустити хворому кров чи обмежити свободу 

його пересування, багато грецьких лікарів спочатку виписували хворому теплу 

і дружню підтримку, музику, масаж, фізичні вправи і ванни. 

 

1.3. Європа в середні віки: демонологія повертається 

У Європі часів 500-1350 рр. н.е. зросла влада духовенства. Церква 

заявила про незалежність душі від тілесної оболонки і знищувала усі наукові 

обґрунтування сутності психічних явищ. Поведінка, що відхилялась від 

загальноприйнятих норм, розглядалась як свідчення впливу сатани. В усіх 

країнах Європи почало панувати уявлення про психічно хворих як про 

одержимих злим духом, дияволом, біснуватих. Якщо в період раннього 

середньовіччя психічно хворих направляли в монастирі і монахи лікували їх 

заклинаннями, то вже у XV-XVІ ст. суди святої інквізиції визнавали їх 

одержимими дияволом, і хворих спалювали на вогнищах. Такі вогнища палали 

в Європі понад 200 років. 

У цей період траплялися спалахи масового безумства, коли в багатьох 

людей були однакові видіння і галюцинації. При одному такому психічному 

порушенні, тарантизмі, групи людей раптово починали стрибати, роблячи 

круги, танцювати і битись у конвульсіях. Усі були впевнені, що цих людей 

вкусив «вовчий павук» – тарантул. За іншої форми масового безумства, 

лікантропії, люди вважали, що їх душами оволоділи вовки чи інші звірі. Так 

звані перевертні поводили себе так, як звірі, і уявляли, що їх тіло покрилося 

шерстю. За В. М. Кузнєцовим та В. М. Чернявським, Середньовіччя залишило 

немало цікавих свідчень щодо психічних недуг у самих служителів святої 
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церкви, яких згодом зарахували до лику святих. Так, у своїх видіннях святий 

Антоній бачив тигрів, вовків, змій, биків, що кидались на нього, кусали його, 

били рогами. Видіння, схожі на галюцинації при білій гарячці, бачив святий 

Мартин: перед ним поставав сам Сатана в розкішному одязі, у короні з рогів. 

Звичайно, ці психічні розлади у відомих діячів церкви не розцінювались як 

хвороби. 

Відродився екзорцизм, священики звертались до Бога з молитвами, 

давали хворим пити свячену воду, гіркі рідини. Якщо це не допомагало – 

принижували злих духів або ж не давали хворому їсти, сікли його, ошпарювали 

окропом чи розтягували. 

У кінці середньовіччя світська влада почала будувати лікарні, взяла на 

себе турботу про хворих, у тому числі і з психічними порушеннями. Багато 

психічно хворих почали лікуватись у лікарнях, таких як лікарня Трініті в 

Англії. 

 

1.4. Ренесанс і створення притулків 

Урбанізація, розвиток промисловості поставили перед суспільством 

проблему ізоляції значної кількості психічнохворих. У великих містах для них 

почали створювати притулки. Хворих перестали страчувати, однак ставлення 

до них залишилося жорстоким. Притулки мали жалюгідний вигляд, нагляд за 

хворими здійснювали люди, які були далекими від медицини. Збуджених, 

неспокійних хворих приковували ланцюгами. 

Перший медик, який спеціалізувався на душевних захворюваннях, – 

німецький лікар Иоган Вейер (1515-1588). Він вважав, що розум теж піддається 

захворюванням, як і тіло. 

В Англії психічно хворих доглядали вдома, а сім’ї отримували гроші від 

місцевого церковного приходу на їх утримання. У різних містах Європи були 

організовані церквою богодільні для лікування людей з психічними розладами. 

Найбільш відомі – у м. Гилі в Бельгії. З XV ст. сюди з усіх куточків Європи 

їхали люди із психічним порушеннями. Місцеві жителі дружелюбно приймали 
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їх. 

Однак до середини XV ст. по мірі того, як притулки переповнювались, 

вони перетворювалися на своєрідні в’язниці, де пацієнтів утримували у 

брудних приміщеннях і поводилися з ними жорстоко. 

Наприклад, у 1547 р. лондонська Віфлеємська лікарня була віддана місту 

королем Генріхом VIII для утримування душевнохворих. У цьому притулку 

пацієнтів тримали в ланцюгах, і вони так кричали, що їх крики було чути в усіх 

околицях (згодом ця лікарня перетворилась на туристський атракціон). 

 

1.5. ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

До 1800 р. у лікуванні душевнохворих з’являється поліпшення. Велика 

Французька революція створила сприятливі умови для розвитку науки взагалі і 

психіатрії зокрема. Уряд прийняв низку декретів про поліпшення утримання 

хворих, створення спеціальної комісії і з реорганізації психіатричної допомоги. 

У 1792 р. професор медичної школи Філіп Пінель з дозволу Конвенту 

зняв ланцюги з хворих психіатричної лікарні у Сальпетрієрі. У 1793 р. він став 

головним лікарем паризького притулку для душевнохворих чоловіків. Філіп 

Пінель доводив, що хворих слід лікувати за допомогою моральної підтримки, 

він надавав їм свободу пересування територією лікарні, замінив їх темниці 

сонячними кімнатами з хорошою вентиляцією, запропонував моральну 

підтримку і добрі поради як необхідну частину лікування. У самопочутті 

багатьох людей, які просиділи десятиліття під замком, дуже швидко з’явилися 

помітні поліпшення, їх випустили на волю. Пізніше Пінель провів подібні 

реформи в паризькій лікарні для жінок з психічними порушеннями. 

З того часу почали впроваджувати якісно нові принципи в організацію 

психіатричної допомоги. Люди з психічними розладами офіційно визнавалися 

хворими, притулки отримали назву психіатричних лікарень, з’явилися 

передумови для організації лікування, наукового узагальнення і систематизації 

спостережень. Ці гуманістичні ідеї почали поширюватись і в інших країнах. 

Так, англієць Вільям Тюк провів схожі реформи на півночі Англії. У 
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1796 р. він заснував Йоркський притулок, де майже 30 пацієнтів з психічними 

порушеннями жили як гості в тихих сільських будиночках, їх лікували 

поєднанням відпочинку, молитви та ручної праці. 

Методи Пінеля і Тюка поширились Європою та США. У США 

Бенджамін Раш вимагав, щоб з пацієнтами працювали розумні і чуйні 

співробітники, які читали б їм, розмовляли з ними і виводили на прогулянки. 

Шкільна вчителька Дороті Дікс досягла того, що людяність у турботі про 

душевнохворих стала предметом уваги суспільства. 

Завдяки її діяльності (їздила штатами і розповідала про жахи, які бачила в 

лікарнях, закликала до реформ), уряд почав витрачати більше грошей на 

лікування хворих з психічними порушеннями. Кожен штат ніс відповідальність 

за розвиток національної системи лікарень для душевнохворих. 

У 1837 р. шотландський лікар О. Коннолі запропонував повністю 

ліквідувати усі форми утиску хворих, приниження їх людської гідності. Проте 

вони ще довго зберігались у Німеччині та США. Цьому сприяли різні пануючі 

філософські погляди. Так, Е. Кант вважав, що психіатрія – це не медична наука, 

що психічно хворі належать до компетенції не лікарів, а філософів. Тому їхнім 

лікуванням займалися філософи. Вони ж і викладали психіатрію. На думку 

німецьких психіатрів-філософів, психоз треба розглядати як хворобу душі, що є 

наслідком злої волі або ж гріха. Філософи не визнавали ролі соматичних 

порушень у виникненні психічних розладів. 

У німецькій психіатрії існувала школа соматиків. її представники 

причиною душевних розладів вважали соматичні захворювання. 

Наукові погляди в німецькій психіатрії розвивав В. Грізінгер (1876). Він 

вважав, що основою психічних порушень є патологічні процеси в мозку. 

Погляди німецьких психіатрів-соматиків сприяли зближенню психіатрії із 

загальною медициною і мали позитивний вплив на розвиток психіатрії як у 

Німеччині, так і за її межами. 

Після реформи Ф. Пінеля склалися хороші умови для спостереження і 

наукового аналізу психічних порушень у хворих психіатричних лікарень. 
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Завдяки цьому вже в 30-ті роки ХІХ ст. були отримані важливі наукові 

результати. У 1882 р. А. Бейль описав прогресивний параліч божевільних. У 

цей самий період И. Ескіроль виділив клінічні критерії ілюзій, а И. Фальре дав 

клінічні характеристики алкогольного психозу, циркулярного психозу, 

психічних порушень при епілепсії. Цими працями французьких психіатрів було 

покладено початок створення класифікації психозів. 

До 1850-х років у багатьох лікарнях Європи і США немало пацієнтів 

вилікувалось і були виписані. 

Однак до кінця ХІХ ст. ситуація змінилася на гірше: 

- труднощі з персоналом; 

- не всі пацієнти могли вилікуватися лише внаслідок гуманного ставлення 

до них; 

- у міру того, як усе більше пацієнтів щезало в далеких від цивілізацій 

лікарнях, люди доходили думки, що всі психічно хворі – дивні і небезпечні; 

відповідно знизилась благодійність. 

На початку XX ст. тривала госпіталізація знову стала звичним явищем. 

Початок XX ст. Виділяється дві точки зору на причини виникнення 

психічних порушень: 

- соматогенна: патології поведінки зумовлені фізичними причинами. У 

1883 р. німець Еміль Крепелін довів, що такий фізичний фактор, як втома, 

може бути причиною психічної дисфункції. Було запропоновано багато 

способів лікування психічнохворих, але нічого не працювало (видалення зубів, 

мигдалин, хірургічне розсікання деяких нервових волокон у головному мозку). 

У 1950-ті роки було відкрито деякі ефективні засоби; 

- психогенна: причини психічної хвороби слід шукати в психології. Цей 

погляд виявився перспективним, коли з’явився гіпноз – процедура, що вводить 

людей у транс, тобто в такий психічний стан, коли вони особливо добре 

піддаються впливу. Ще в 1778 р. австрійський лікар Месмер лікував гіпнозом 

пацієнтів з істеричними розладами і тілесними хворобами: паралічі, у яких не 

було явних фізичних причин. Двоє французьких лікарів – Бернхайм і Лебо 
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показали, що під впливом гіпнозу істеричні припадки можна викликати у 

здорових людей. Віденський лікар Бретер вивчав вплив гіпнозу на істерію (під 

гіпнозом пацієнт розповідав про події, які змусили його страждати, а 

прокидався без симптомів істерії). Фройд розробив теорію психоаналізу, за 

якою багато форм психічної патології мають психогенний характер. 

Загалом початок XX ст. (завдяки успіхам психіатрії, досягнутим 

внаслідок клінічного вивчення психічних розладів, та розвитку 

експериментальної психології) ознаменувався виникненням нової галузі 

психологічної науки, що отримала назву патологічна психологія. Однією з 

перших узагальнювальних праць із патопсихології була «Психопатологія у 

застосуванні до психології» швейцарського психіатра Г. Штеррінга. 

 

2. Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні 

та пострадянському просторі. Становлення вітчизняної 

патопсихології 

У феодальній Російській імперії теж панували релігійно-містичні погляди 

на психічні хвороби, але ставлення до хворих було м’яким. Їх вважали 

жертвами Божої кари або ж порчі. З XI ст. юродиві, блаженні проживали при 

монастирях. 

У 1554 р. Іван Грозний видав указ, у якому вимагав від монастирів 

турбуватися про «малошумних», забезпечувати їм харчування і догляд. Така 

форма піклування про хворих існувала до XVIII ст. А наприкінці царювання 

Петра І з’явився царський указ про заборону посилати психічно хворих у 

монастирі і про влаштування для них спеціальних будинків. Закон від 

07.09.1775 р. так регламентує діяльність таких будинків: «...чтобы дом был 

избран довольно просторный и крепкий, чтобы утечки из него учинить не 

можно было. Такой дом нужно снабдить пристойным, добросердечным, 

твердым и исправным надзирателем и нужным числом людей смотрения, 

услужения и прокормления сумасшедших, к чему нанимать можно или из 

отставных солдат добрых и исправных, или же иных людей за добровольную 
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плату, кои бы обходились с сумасшедшими человеколюбиво, но притом имели 

за ними крепкое и неослабное во всякое время смотрение, чтоб сумасшедший 

сам себе и никому вреда не учинил». 

У 1776 р. у Москві було відкрито Катерининську лікарню з відділенням 

для душевнохворих. У 1782 р. у Петербурзі було збудовано Обухівську 

лікарню з психіатричним відділенням, а в 1832 р. у Петербурзі закінчили 

будівництво психіатричної лікарні «Всех скорбящих» (згодом – лікарня ім. 

Фореля). В організації роботи цієї лікарні діяльну участь брав І. Ф. Рюль. Він 

створив статут лікарні, яким передбачалося ввічливе і м’яке звертання до 

хворих, заборонялось говорити хворому «ти». 

Після 1864 р. на земські управи було покладено будівництво 

психіатричних лікарень (було збудовано Харківську, Одеську, Казанську, 

Новгородську, Тверську психіатричні лікарні, психіатричні відділення в 

Московському і Петербурзькому військових госпіталях). 

Розуміння душевних розладів як хвороби визначало й характер 

будівництва лікарень – для лікування, а не для притулку. Очолили психіатричні 

лікарні лікарі, які мали підготовку з психіатрії. А це, у свою чергу, створювало 

умови для встановлення медичного режиму, догляду, методів лікування і 

аналізу спостережень. 

Професор хірургії та психіатрії Харківського університету 

П.А. Бутківський у підручнику з психіатрії (1834 р., це був перший підручник з 

психіатрії російською мовою) закликав гуманно ставитись до хворих: «...ми 

повинні показувати усю ніжність і співчуття до тих, хто втратив розум, не 

заковуючи цих нещасних, як злочинців, у кайдани, темниці чи смердючі мокрі 

прірви смиренних будинків, куди співчутливий погляд людства ніколи не 

проникає і де їх... демонструють, ніби диких звірів тим, хто від ситості і дурної 

цікавості знаходять задоволення бачити сих нещасних страждальців». 

Розвиток психіатрії завдячує діяльності В.X. Кандинського (висунув 

вчення про псевдогалюцинації), В. П. Осипову, I. П. Павлову, П. Б. Ганнушкіну 

(вивчали психічні процеси, а також психози як діяльність всього мозку, усіх 
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ланцюгів центральної нервової системи), П. К. Анохіна, Г. Н. Крижанівського. 

Патофізіологічні напрями розробляв у своїх працях В. П. Протопопов, який 

створив на Україні своєрідну школу вчених-психіатрів. Серед них – 

І.А. Поліщук – його біохімічні дослідження доводять матеріалістичну природу 

психічних хвороб, дозволяють виділити досить специфічні біохімічні синдроми 

при психічних розладах. В Україні працювали і такі відомі вчені-клініцисти, як 

Т I. Юдін, Є.А. Попов, К.I. Платонов, Я.П. Фрумкін, П.В. Бірюкович, 

I.Я. Завілянський та ін. 

З розвитком експериментальної психології все більше зростав інтерес 

психіатрів, психоневрологів до психології, що надалі стало основою 

становлення патопсихології. 

Розвиток вітчизняної патопсихології відзначався наявністю міцних 

природничо-наукових традицій, закладених працями I.М. Сєченова, 

О.О. Ухтомського, В.М. Бехтерєва, I.П. Павлова та ін. Основоположником 

патопсихологічного напряму в Росії є В.М. Бехтерєв, організатор широких 

експериментально-психологічних досліджень порушень психічної діяльності. 

Свої патопсихологічні дослідження проводив у лабораторії і клініці душевних і 

нервових хвороб Військово-медичної академії у Петербурзі. Заснував 

Психоневрологічний інститут, організував власну психологічну школу. У 

працях В.М. Бехтерєва та його учнів було отримано багатий конкретний 

матеріал про особливості асоціативної діяльності, мислення, мовлення, уваги, 

розумової працездатності в різних категорій хворих порівняно із здоровими 

відповідного віку, статі та освіти. 

В.М. Бехтерєв, С.Д. Владичко, В.Я. Анфімов та інші вчені було 

розробили багато методик експериментально-психологічного дослідження 

душевнохворих, деякі з яких (методика порівняння понять, визначення понять) 

увійшли до найбільш уживаних у радянській патопсихології. 

Вагомими для сучасної патопсихології є сформульовані В.М. Бехтерєвим 

та С.Д. Владичко вимоги до методик: простота (для вирішення 

експериментальних завдань досліджувані повинні володіти особливими 
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знаннями, навичками), портативність (можливість дослідження безпосередньо 

біля ліжка хворого, поза лабораторною обстановкою), попереднє випробування 

методики на великій кількості здорових людей відповідного віку, статі, освіти. 

А.Ф. Лазурський (учень В.М. Бехтерєва), завідувач психологічної 

лабораторії у заснованому В.М. Бехтерєвим Психоневрологічному інституті, 

організатор власної психологічної школи, розробив природний експеримент 

для педагогічної практики, який був впроваджений і в клінічну практику. У 

клініці природний експеримент застосовувався в ході організації дозвілля 

хворих, їх занять і розваг – із спеціальною метою давались арифметичні задачі, 

ребуси, загадки, завдання відтворити пропущені літери та склади в тексті та ін. 

Іншим центром, у якому розвивалася клінічна психологія, була 

психіатрична клініка С.С. Корсакова в Москві. (С.С. Корсаков багато зробив 

для організації психіатричної допомоги, реформування принципів догляду за 

психічно хворими; описав поліневритичний психоз, довівши, що 

психопатологія може бути зумовлена ураженням мозку і взагалі нервової 

тканини; на міжнародному з’їзді в 1897 р. цей поліневритичний психоз назвали 

хворобою Корсакова, що визнали психіатри всього світу.) У цій клініці в 

1886 р. була організована друга в Росії психологічна лабораторія, якою 

завідував А.А. Токарський. С.С. Корсаков, як і всі представники прогресивних 

напрямів у психіатрії, дотримувався тієї думки, що знання основ психологічної 

науки дає можливість правильно розуміти розлад психічної діяльності психічно 

хворої людини. А.А. Токарський в одній із своїх статей доводив, що відхилення 

інтелектуальної діяльності хворих не зводяться до розладу окремих здібностей, 

а що йдеться про складні форми порушень усієї цілеспрямованої мислительної 

діяльності. 

Усе більше зростав інтерес психіатрів, невропатологів до 

експериментальної психології. Це проявлялося зокрема і в тому, що низка 

засідань Московського товариства психіатрів була присвячена ознайомленню з 

методами психологічного дослідження. 

Напередодні Великої Жовтневої соціалістичної революції у Росії почала 
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формуватись експериментальна патопсихологія: у 1911 р. вийшла книга 

О.М. Бернштейна, присвячена опису методик експериментально-

психологічного дослідження. У тому самому році Ф.Г. Рибаков видав свій 

«Атлас психологічного дослідження особистості». 

Б.В. Зейгарник відзначає велику співдружність провідних психіатрів і 

невропатологів того часу з психологами. Багато з них, наприклад, 

С.С. Корсаков, В.М. Бехтерєв, А.І. Сербський, Г.І. Россолімо, О.М. Бернштейн, 

В.А. Гіляровський були самі провідниками передових ідей психології свого 

часу і сприяли розвитку психології в науково-організаційному напрямі. Вони 

починали свої лекції з основ психологічної науки, були членами психологічних 

наукових товариств, редакторами психологічних журналів і т.д. 

Велику роль у становленні патопсихології як певної галузі знань 

відіграли ідеї про предметну діяльність відомого психолога Л.С. Виготського, 

які далі розвинули в загальній психології його учні й співробітники 

О.М. Леонтьєв, О.Р. Лурія, П.Я. Гальперін, Л.І. Божович, А.В  Запорожець та 

ін. 

Л.С. Виготський висунув положення про те, що: 

1) мозок людини має інші принципи організації функцій, ніж мозок 

тварини; 

2) розвиток вищих психічних функцій не визначається лише однією 

морфологічною структурою мозку; психічні процеси не виникають в результаті 

одного лише дозрівання мозкових структур, вони формуються в процесі життя 

в результаті навчання, виховання, спілкування і засвоєння досвіду людства; 

3) ураження одних і тих самих ділянок кори має різне значення на різних 

етапах психічного розвитку. 

Ці положення багато в чому визначили шлях патопсихологічних та 

нейропсихологічних досліджень. 

Сам Л.С. Виготський своїми експериментальними дослідженнями поклав 

початок вивчення розпаду мислення. Для побудови своєї теорії про вищі 

психічні функції він використовував дані патопсихологічних досліджень. 
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інтенсивні експериментально-психологічні дослідження проводились у 

Ленінградському інституті мозку ім. В.М. Бехтерєва протягом декількох 

десятиліть під керівництвом В.М. Мясищева. Він прагнув поєднувати 

психіатрію та психологію та впроваджувати об’єктивні методи дослідження 

хворих у психіатричні клініки. Були розроблені методики об’єктивної 

реєстрації емоційних компонентів психічної діяльності людини (як об’єктивний 

показник використовували електрошкірна характеристика людини, що 

реєструвалася за допомогою гальванометра). 

Низка праць, виконаних у відділі Ленінградського інституту мозку, були 

присвячені аналізу будови трудової діяльності хворих, вивченню впливу 

ставлення хворих до праці на їхню працездатність. На основі цих досліджень 

В.М. Мясищев висунув положення про те, що порушення працездатності слід 

розглядати як основний прояв душевної хвороби людини і що показник 

працездатності є одним з критеріїв психічного стану хворого. Роботи 

ленінградської школи патопсихологів цього періоду не втратили до цих пір 

свого актуального значення як за змістом, так і за експериментальними 

методиками. 

У ці самі роки було проведено низку досліджень у психологічній 

лабораторії Центрального науково-дослідного інституту експертизи 

працездатності, створеного вперше у світі в СРСР. 

З цієї лабораторії вийшли праці, присвячені особливостям 

інтелектуальної діяльності хворих, які перенесли травми головного мозку, 

характеристиці психічної діяльності і працездатності хворих епілепсією та 

шизофренією. 

У роки Великої Вітчизняної війни патопсихологи включились у 

відновлювальну роботу в нейрохірургічних госпіталях. Предметом 

патопсихологічних досліджень стають порушення психічної діяльності, 

спричинені травмами головного мозку, та їх відновлення. 

Однією з провідних у галузі патопсихології є проблема розладу 

пізнавальної діяльності. Робота в цій галузі велась у різних напрямах: 
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досліджувались зміни особистісного компоненту у структурі розладів 

пізнавальних процесів (лабораторія Московського інституту психіатрії і 

лабораторія патопсихології факультету психології МГУ), розроблялося питання 

про зв’язок порушень пізнавальних процесів з процесом актуалізації знань 

(лабораторія Інституту психіатрії Академії медичних наук). Інша лінія 

досліджень спрямована на психологічний аналіз спостережуваних у 

психіатричній клініці порушень особистості. 

Проводились дослідження змін ієрархічної побудови мотивів, їх 

смислотвірної функції; досліджується внутрішня картина хвороби при різних 

психічних захворюваннях (лабораторія патопсихології факультету психології 

МГУ, патопсихологічна лабораторія Московського інституту психіатрії). 

Використовуючи теорію установки Д.М. Узнадзе, низка психологів і психіатрів 

Грузії вивчають порушення установок при різних формах психічних 

захворювань. 

З розвитком патопсихології розширювались патопсихологічні 

дослідження в експертній практиці: судово-психіатричній та трудовій. 

Проблема трудової і соціальної реабілітації приваблювала увагу представників 

різних спеціальностей; розширювалась мережа лабораторій з відновлення як 

окремих порушених функцій, так і працездатності хворих людей. 

Особливого розвитку набули патопсихологічні дослідження у дитячих 

психоневрологічних закладах. Розроблялись методики, що сприяли ранній 

діагностиці розумової відсталості; проводився аналіз складних картин 

слабоумства та недорозвитку в дитячому віці з метою пошуків додаткових 

диференціально-діагностичних ознак та симптомів; на основі положення 

Л.С. Виготського про зону найближчого розвитку розроблялась низка методик 

навчального експерименту, спрямованих на виявлення прогностично важливих 

ознак научуваності дітей. 

На всесоюзних з’їздах психологів (1959, 1963 і 1971 рр.) були широко 

представлені доповіді патопсихологів, які зосереджувались навколо наступних 

проблем: значення патопсихології для теорії загальної психології, проблема 
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компенсації, проблема патології мислення та особистості. 

Відомим представником вітчизняної патопсихології є психолог із 

світовим ім’ям – Блюма Вольфівна Зейгарник (1900-1988). Вона розробила 

теоретичні основи патопсихології, описала характер патологічного протікання 

окремих психічних процесів, сформулювала важливі принципи роботи 

патопсихолога. 

Була ученицею Курта Левіна, їй належить відоме дослідження з проблеми 

запам’ятання завершених і незавершених дій, що отримали надалі назву 

«ефект, чи феномен Зейгарник». Його суть полягає в тому, що незавершені дії 

запам’ятовуються людиною набагато краще, ніж завершені. 

Багато років Б.В. Зейгарник завідувала лабораторією експериментальної 

патопсихології у лікарні ім. П.Б. Ганнушкіна. Нею накопичений величезний 

експериментальний матеріал, який ліг в основу її книг з патопсихології. Блюма 

Вольфівна завжди поєднувала наукову та практичну роботу, розробляла 

проблеми патопсихології на основі ідей Л.С. Виготського і діяльнісного 

підходу у психології. 

Блюма Вольфівна Зейгарник разом з Олександром Романовичем Лурія 

багато років очолювала кафедру нейро- і патопсихології Московського 

державного університету ім. М. В. Ломоносова. Серед її учнів такі відомі 

психологи, як Ю.Ф. Поляков, О.Т. Соколова, А.С. Співаковська, Б.С. Братусь, 

А.Д. Кошелева та ін. 

 

3. Важкі психічні порушення та їх лікування 

У 1950-ті роки. дослідники відкрили деякі нові психотропні засоби – ліки, 

які в основному діють на головний мозок і зменшують багато симптомів 

психічної дисфункції: 

- антипсихотичні ліки, що допомагають виправити затьмарення 

свідомості і викривлення мислення; 

- антидепресанти, що піднімають настрій людей, які перебувають у 

депресії; 
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- заспокійливі засоби, що допомагають зняти напруженість і 

тривожність. 

Після відкриття цих засобів хворих почали виписувати на амбулаторний 

режим (деінституціоналізований). 

З 1950-х років в амбулаторному лікуванні почали розвиватися спеціальні 

програми, які фокусують увагу винятково на якомусь одному типі 

психологічних проблем. 

У США, наприклад, є центри, які займаються роботою із запобігання 

самовбивств, профілактикою зловживань психоактивними речовинами, 

програми, пов’язані з порушенням харчування, лікування різних фобій, 

програми, що займаються проблемами сексуальної дисфункції. 

У системі Міністерства охорони здоров’я України існують: 

- психіатричні лікарні для гострих хворих з диференціацією 

відділів; 

- психоневрологічні лікарні для людей з пограничними станами; 

- психосоматичні відділення при соматичних лікарнях; 

- психоневрологічний диспансер (амбулаторна допомога); 

- психотерапевтичні кабінети та психотерапевтичні відділення; 

- кризові центри та телефон довіри. 

При психіатричних лікарнях, психоневрологічних лікарнях для людей з 

пограничними станами, психосоматичних відділеннях при соматичних 

лікарнях та психоневрологічних диспансерах існують дитячі відділи. 

 

4. Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання 

1. Психози - це такий вид психічного розладу, за якого хворий не може 

правильно оцінювати себе, навколишню обстановку, ставлення інших людей до 

себе, вчинки його грубо неправильні. 

Найчастіше психози проявляються так: 

- Маячення – ідеї, судження, які не відповідають дійсності, помилково 

обґрунтовані. Вони повністю оволодівають свідомістю хворого, не піддаються 
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корекції шляхом переконання і пояснення. Хворий оцінює свої дії як правильні, 

активно бореться з противниками своїх ідей. Зміст маячення може бути 

найрізноманітнішим, але частіше за все трапляється маячення переслідування 

(хворі впевнені, що за ними слідкують з космосу, приватні детективи, агенти 

КГБ чи ЦРУ, сусіди), маячення збитків (хворі впевнені, що крадуть їх речі, 

хочуть вигнати їх з квартири), маячення впливів (зі сторони інопланетян, 

чарівників і т.д.). Трапляється маячення ревнощів, сутяжництва, винахідництва, 

реформаторства, іпохондричне маячення (хворий переконаний, що він 

страждає якоюсь страшною, невиліковною хворобою). Маячення завжди є 

ознакою психозу. При неврозах маячення не буває. 

- Галюцинації – вперше описав Ж. Ескіроль. Він визначав галюціанта як 

людину, у якої існує переконання, що вона бачить, чує чи якось інакше 

сприймає нібито існуючий предмет. Видіння можуть бути страшними чи 

приємними, голоси можуть доноситися ззовні чи звучати всередині голови. 

Голоси можуть віддавати накази, сварити хворого чи коментувати його дії і т.д. 

У момент напливу голосів хворі не можуть протистояти їх наказам і 

здійснюють найрізноманітніші, нерідко кримінальні вчинки. Ставлення 

хворого до голосів може бути критичним, але періодично критика втрачається, 

що свідчить про загострення хвороби. Про наявність галюцинацій можна 

дізнатись у хворого. Варто запам’ятовувати його розповідь, а краще - 

записувати. Це допоможе лікарю правильно поставити діагноз і призначити 

необхідне лікування. Про наявність галюцинацій можна судити і за поведінкою 

хворих, і за виразом їх облич. Часто, бесідуючи з голосами, вони 

жестикулюють. Якщо голоси доброзичливі, то на обличчі хворого можна 

помітити посмішку, якщо голоси страшні, - на його обличчі відобразиться 

страх. 

- Рухові розлади – проявляються у вигляді ступора чи збудження. При 

кататонічному ступорі хворий стає загальмованим, дивиться в одну точку, 

перестає відповідати на запитання, відмовляється від їжі, надовго застигає в 

одній позі і впадає у стан нерухомості. Деколи спостерігається симптом 
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"повітряної подушки" - голова хворого тривалий час залишається трохи 

піднятою над подушкою. Збудження проявляється дивною, недоречною 

поведінкою з гримасами, манірністю, несподіваними витівками 

(імпульсивність). Хворий може несподівано вдарити, плюнути, перекинути 

тарілку із супом на голову сусіду і т.д. Характерними є незрозумілі витівки, 

кривляння, передражнювання. Хворі можуть обмазуватись нечистотами, 

поїдати сміття, кал і т.д. 

- Афективні порушення (тобто порушення настрою) проявляються у 

вигляді депресії чи маніакального стану. 

Депресія – це такий стан, коли афект туги виступає на перший план. У 

хворих відзначається пригнічений настрій, інтелектуальна і рухова 

загальмованість. Вони відчувають пригнічуючу, безвихідну тугу, яка нерідко 

супроводжується важкими фізичними відчуттями (вітальна туга). Оточуюче 

сприймається у похмурому світлі. Теперішнє і майбутнє видається похмурим і 

безвихідним. Виникають ідеї самозвинувачення. Деколи туга буває до того 

нестерпною, що хворі здійснюють суїцид (самовбивство). 

Маніакальні стани – свідчать про більш глибоке ураження психіки, 

проявляються безпричинно підвищеним настроєм, руховим збудженням. 

Настрій у хворих пречудовий, вони відчувають незвичайну бадьорість, прилив 

сил. Беруться за масу справ і не доводять жодну з них до кінця. Говорять без 

упину, співають, читають вірші. Хворі переоцінюють власну особистість, 

будують грандіозні плани на майбутнє. 

При маяченні, галюцинаціях, рухових розладах і афективних порушеннях 

необхідне негайне втручання лікаря! 

Маніакально-депресивний психоз - захворювання, основним проявом 

якого є чергування маніакальних і депресивних станів. Протікає у вигляді 

приступів з вираженими афективними розладами, по завершенні яких повністю 

відновлюється психічний стан хворого, властивий йому до приступу. Зміни 

особистості не відбувається. 

2. Невроз – відноситься до пограничних станів у психіатрії. Це таке 
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захворювання, яке виникає при життєвій ситуації, що різко змінилася, як тяжка 

реакція особистості на цю ситуацію. Причому критика хворого до свого стану 

не порушена. Невротичні розлади, як правило, співіснують з вегетативними 

порушеннями. Невроз проявляється астенічними, нав’язливими порушеннями. 

Вперше поняття «невроз» ввів шотландський лікар У. Кулен. Він 

визначав його як «нервовий розлад, який не супроводжується лихоманкою, не 

пов’язаний із захворюванням якогось органу, а обумовлений загальним 

стражданням, від якого залежать рухи і думки». 

Неврози зворотні: коли усувається психотравмуючий фактор, зникають і 

невротичні розлади. 

Найбільш поширений істеричний невроз. Істеричне реагування виникає у 

відповідь на психотравму і проявляється по-різному: від рухового збудження 

до припадків з риданнями, вигинами дугою без втрати свідомості чи 

загальмованістю. Дуже важливо відрізняти істеричний припадок від 

епілептичного. 

Ось як визначає припадок при істерії академік А.В. Сніжневський: 

раптовий напад, який характеризується різноманітними складними, виразними 

рухами: хворі стукають ногами, простягають руки вгору, рвуть на собі волосся, 

одяг, стискають зуби, тремтять, качаються по підлозі, вигинаються усім тілом, 

спираючись на потилицю і п’ятки («істерична дуга»), плачуть, ридають, 

кричать, повторюють одну і ту саму фразу. 

На відміну від епілептичного, при істеричному припадку хворий не 

падає, а повільно опускається на підлогу. Для істеричного припадку необхідно 

«багато місця» в буквальному значенні. істеричний припадок супроводжується 

затьмаренням свідомості. Спогади про припадок і оточуючу обстановку в цей 

момент зазвичай уривчасті. Істеричний припадок, як правило, психогенно 

зумовлений, він може посилюватись і затягуватися за скупчення людей навколо 

хворого. істеричний припадок може раптово припинитись під впливом 

сильного зовнішнього подразника (укол, бризки холодної води, різкий звук і т. 

д.), а епілептичний зупинити неможливо. Тривалість істеричного припадку – 
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від декількох хвилин до декількох годин. На відміну від епілептичного, 

істеричний припадок не має клонічної і тонічної фаз, не супроводжується 

прикусуванням язика і мимовільним сечовиділенням. Реакція зіниць на світло і 

сухожильні рефлекси зберігаються. 

У хворих на епілепсію в картині припадків спостерігається (з усіма 

індивідуальними особливостями) стереотипна повторюваність (кліше), а 

істеричні припадки в одного й того самого хворого можуть протікати 

неоднаково. 

Астенія – стан підвищеної втомлюваності, виснажуваності, втрата 

здатності тривалий час займатися фізичною і розумовою працею. Астенічна 

симптоматика нерідко проявляється на початковому етапі психічних 

захворювань. 

Інший прояв психічних розладів, що розвиваються, - нав’язливі стани, 

при яких почуття, думки, страхи, рухи виникають у хворого попри його волю. 

Хворий усвідомлює їхню хворобливість, недоречність, але безсилий у боротьбі 

з ними. Якщо він і долає нав’язливості, то ціною страждань, що виснажують. 

Характерними особливостями цих станів є їх упертість і невідступність, 

які заважають нормально жити і працювати, а часом перетворюють на муку і 

життя родичів. Якщо людина відчуває нав’язливий страх раптово померти, 

заразитись якоюсь хворобою чи невиліковно захворіти і т.д., то їй необхідна 

допомога психіатра. Як правило, ці люди самі хочуть позбутися своїх страхів, 

шукають допомоги і підтримки. 

Стани нав’язливості можуть з’являтись і в здорових людей як реакція на 

якусь психотравму. Але коли труднощі долаються, після лікування і 

відпочинку у них усе проходить. 

3. Епілепсія – хронічне психічне захворювання, яке часто протікає з 

ускладненням симптомів і розвитком грубих змін особистості. Основна 

характеристика хвороби – судомні або безсудомні напади, наявність 

пароксизмальних станів (судомних і без-судомних), визначені інтелектуально-

мнестичні розлади та розлади особистості. 
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За даними ВОЗ, від 30 до 40 мільйонів людей у світі страждають тими чи 

іншими формами епілепсії. Однак актуальність проблеми визначається не 

тільки і не стільки поширеністю епілепсії, скільки тяжкістю захворювання і 

його наслідків. 

Тому якщо в людини був судомний напад, її необхідно показати 

психоневрологу. Це не обов’язково виявиться епілепсією, але лікар сам має 

поставити діагноз і призначити відповідне лікування. 

4. Шизофренія (від грец. schizo - розщеплюю і phren - думка) – психічне 

захворювання, основними проявами якого є: зміни особистості (зниження 

активності, аутизм і т. д.), різноманітні патологічні продуктивні симптоми 

(маячення, галюцинації, афективні розлади, кататонія і т. д.). Протікання 

переважно хронічне (у вигляді нападів чи неперервне). 

5. Психопатія – це стан стійкої психічної дисгармонії особистості, який 

виникає на основі неповноцінності, недостатності характеру і формується, як 

правило, з юного віку. Цей стан відрізняється постійністю; має тенденцію до 

посилення або послаблення, але не піддається повній редукції. У складності 

пристосування до життєвих ситуацій такий хворий схильний переоцінювати 

значення обставин життя або властиві йому власні якості. 

До психічних захворювань, з якими в повсякденному житті стикається 

значна частина населення, належать алкоголізм і наркоманія. 

6. Алкоголізм – хвороба, для якої характерне наростаюче протікання, 

причому не завжди можна точно визначити її початок. Спочатку виникає тільки 

психічна, а потім і фізична залежність від спиртного. На фоні алкоголізму 

можуть розвиватись різні психічні порушення: депресії, нав’язливі стани, 

істеричні прояви, алкогольні психози, деградація особистості. Серед 

алкоголіків частими є випадки самовбивств. (Алкоголізм слід відрізняти від 

п’янства - зловживання алкоголем.) 

7. Наркоманія – патологічна пристрасть до психоактивних речовин. У 

наркоманів дуже швидко розвивається фізична і психічна залежність від 

наркотику, виражена тенденція до деградації особистості.  
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План лекційного заняття №2 

Кредит 1. Методологічні основи патопсихології. 

Лекція 2. Методологічні основи патопсихології. 

План 

1.Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

2.Патопсихологія особистісного розвитку дитини: 

 2.1.Детермінанти відхилень у розвитку особистості.  

 2.2.Структура первинного і вторинного дефектів. 

 2.3. Частковий і загальний характер порушень психічного розвитку людини. 

 2.4.Порушення міжфункціональної взаємодії.  

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо  методологічних основ патопсихології; 

усвідомити структуру дефектів; засвоїти особливості важких порушень 

міжфункціональної взаємодії; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 
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ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1987. – 

238с. 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту 
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План лекційного заняття №3 

Кредит 2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Лекція 3. Патопсихологічна характеристика психічних пізнавальних процесів.   

План 

1.Розлади відчуття. 

2. Розлади сприймання. 

3. Розлади уваги. 

4. Порушення пам’яті. 

5. Розлади мислення. 

6. Порушення мовлення. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо  характеристики розладів психічних 

пізнавальних процесів; засвоїти особливості розладів відчуттів, сприймання, 

уваги, памяті, мислення, мовлення; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 



 84 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1987. – 

238с. 
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Запитання для самоперевірки 

. Назвіть розлади відчуттів та поясніть прояв кожного з них. 

2. Назвіть основні розлади сприймання. 

3. Чим відрізняються ілюзії від галюцинацій? 

4. Опишіть види ілюзій. 

5. Назвіть види галюцинацій. 

6. Опишіть суть ейдетизму, сенестопатій, агнозій, соматоагнозій. 

7. Назвіть і опишіть види дереалізаційних розладів сприймання. 

8. У чому полягає відмінність деперсоналізації від соматоагнозії? 

9. До якого виду розладів сприймання належить синдром Аліси у країні чудес? 

10. Опишіть види порушень сприймання часу. 

11. Назвіть та поясніть види патології уваги. 

12. Чим можна пояснити те, що на сьогодні патологічні прояви уваги вивчені 

недостатньо? 

13. Опишіть синдром дефіциту уваги. 

14. Назвіть основні розлади пам’яті. 

15. Поясніть суть амнезії та назвіть її основні види. 

16. Поясніть суть часткових порушень пам’яті. 

17. Опишіть види парамнезій. 

18. У чому полягає закон формування мнестичнихрозладів Рібо? 

19. Які види розладів пам ‘яті можна виділити за причинами їх виникнення? 

20. Опишіть види дисоціативних розладів пам’яті. 

21. Опишіть порушення пам’яті, викликані фізіологічними причинами. 

22. Чим відрізняються деменції від амнестичних розладів? 

23. Які групи порушень мислення виділяє Б. В. Зейгарник? 

24. Опишіть суть формальних розладів мислення. 

25. Опишіть суть розладів мислення за продуктивністю. 

26. До якої групи розладів мислення належать амбівалентність, резонерсто, 

розважність мислення? 

27. Наведіть приклади маячних ідей. 
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28. Опишіть види розладів інтелекту. 

29. Охарактеризуйте клінічні варіанти олігофренії. 

30. Назвіть основні порушення мовлення. 

31. Охарактеризуйте порушення розвитку мовлення. 

32. Охарактеризуйте розпад мовлення. 

33. Охарактеризуйте порушення вимовної функції мовлення. 

34. Назвіть та охарактеризуйте розлади настрою. 

35. Назвіть та охарактеризуйте розлади афектів. 

36. Перелічіть види розладів емоцій. 

37. Поясніть, що таке фобія. Опишіть види фобій. 

38. Назвіть та опишіть синдроми розладу емоцій. 

39. Назвіть та опишіть види недорозвитку емоцій. 

40. Назвіть та опишіть розлади волі. 

41. Опишіть розлади потягу. 

42. Охарактеризуйте розлади психомоторики. 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 
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Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №4 

Кредит 2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Лекція 4.  Патопсихологічна характеристика психічних емоційно-вольових 

процесів та інтелекту. 

План 

1. Розлади інтелекту 

2. Порушення емоційної сфери. 

3. Порушення волі. 

 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо  характеристики розладів інтелекту; 

засвоїти особливості розладів емоційної сфери; визначити порушення волі; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 
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3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1987. – 

238с. 

Запитання для самоперевірки 
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Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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План лекційного заняття №5 

Кредит 3. Розлади свідомості . Розлади особистості. 

Лекція 5.  Розлади свідомості. Розлади особистості. 

План 

1. Розлади свідомості.  

2. Загальна характеристика свідомості, ознаки розладів свідомості та 

самосвідомості. 

3. Характеристика основних станів порушеної свідомості. 

4. Розлади особистості. Порушення опосередкованості та ієрархії мотивів. 

5. Порушення смислоутворення. 

6. Порушення підконтрольності поведінки. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо  характеристики розладів свідомості та 

інтелекту; засвоїти ознаки розладів свідомості; визначити особливості 

порушення підконтрольності поведінки; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 
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2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

12. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

13. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

14. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

15. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

16. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

17. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 128с. 

18. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища школа, 

2004. - 487 с. 

19. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: 

Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

20. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 

К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

21. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; 

за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 560 с. 
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22. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 1987. – 

238с. 

Запитання для самоперевірки 

1. На основі яких характеристик оцінюється свідомість людини? 

2. Порушення яких ознак самосвідомості веде до психічної патології? 

3. Що є критеріями порушеної свідомості за К. Ясперсом? 

4. Назвіть стани порушеної свідомості. 

5. Охарактеризуйте приглушений стан свідомості. 

6. Охарактеризуйте делірій. 

7. Охарактеризуйте оенйроїдний стан свідомості. 

8. Охарактеризуйте сутінковий стан свідомості. 

9. Назвіть розлади самосвідомості. 

10. Охарактеризуйте псевдодеменцію. 

11. Охарактеризуйте деперсоналізацію. 

12. Назвіть види порушень особистості. 

13. У чому проявляється порушення опосередкованості та ієрархії мотивів? 

14. Що таке провідний мотив? Яка його роль? 

15. У чому полягає значення додаткових мотивів? 

16. Поясніть, як може формуватися патологічно змінена потреба. 

17. Що веде за собою зміна ієрархії мотивів та їх опосередкованості? 

18. Які функції виконують мотиви? 

19. До чого веде послаблення і викривлення функцій мотиву? 

20. Поясніть суть порушення смислоутворення як розладу особистості.  

21. У чому проявляється порушення підконтрольності поведінки? 

 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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План лекційного заняття №6 

Кредит 3. Розлади свідомості . Розлади особистості. 

Лекція 6.   Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

План 

1. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

2. Поняття про девіантну поведінку. 

3. Типи девіантної поведінки. 

4. Причини формування девіантної поведінки. 

5. Форми вияву девіантної поведінки. 

 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо  фактору девіантної поведінки; засвоїти 

типи девіантної поведінки; визначити причини формування девіантної 

поведінки; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 
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ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 

560 с. 
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11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

Запитання для самоперевірки 

1. Дайте визначення девіантної поведінки. 

2. На основі чого оцінюють девіантну поведінку? 

3. Опишіть способи взаємодії індивіда з реальністю. 

4. Назвіть типи девіантної поведінки. 

5. Опишіть суть делінквентної поведінки. 

6. Дайте визначення адиктивної поведінки. 

7. Поясніть причини виникнення адиктивної поведінки. 

8. Опишіть людину, схильну до адиктивної поведінки. 

9. Як проявляється патохарактерологічний тип девіантної поведінки? 

10. Чим зумовлений патохарактерологічний тип девіантної поведінки? 

11. Чим відрізняється психопатологічний тип девіантної поведінки від 

патохарактерологічного? 

12. Як проявляється психопатологічний тип девіантної поведінки? 

13. Різновидом якого типу девіантної поведінки є аутодеструктивна 

поведінка? 

14. Як проявляються девіації, зумовлені гіперздібностями людини? 

15. Назвіть причини формування девіантної поведінки. 

16. Перелічіть форми вияву девіантної поведінки. 

17. Опишіть порушення їстівної поведінки. 

18. Охарактеризуйте аномалії сексуальної поведінки. Вкажіть, за якими 

векторами сексуальної орієнтації виділяють девіації сексуальної 

поведінки. 

19. Опишіть девіації сексуальної поведінки за вектором інтенсивності 

Фідїї. 

20. Опишіть різні види перверзій за вектором спрямованості - 

партнерства. 

21. Опишіть різні види перверзій за вектором спрямованості сексуального 
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потягу на інший об’єкт. 

22. Опишіть різні види перверзій за вектором засобу реалізації потягу. 

23. Опишіть різні види перверзій за вектором тілесного образу. 

24. Які парафілії відносять до сексуальних злочинів? 

25. У чому суть надцінних психологічних захоплень? 

26. Назвіть надцінні психопатологічні захоплення. 

27. У чому проявляються розлади потягів? 

28. Поясніть суть комунікативних девіацій. 

29. Назвіть патологічні звичні дії і дійства, що є формою прояву 

девіантної поведінки. 

30. Назвіть патохарактерологічні реакції, що є формою прояву девіантної 

поведінки. 

 

Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  
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Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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План лекційного заняття №7 

Кредит 4. Вікова патопсихологія 

Лекція 7.   Психологічна допомога при розладах 

 психічного розвитку дітей. 

План 

1. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей та роль 

даних про порушення в розвитку дитини 

2. Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей 

3. Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-

виховного процесу 

4. Методи дослідження порушень психічних процесів, станів та 

особистісного розвитку дітей 

5. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей 

6. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку 

7. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку 

8. Загальна характеристика методів дослідження відхилень в 

особистісному розвитку дітей. 

 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо організації психологічної допомоги при 

розладах психічного розвитку дітей; визначити принципи побудови 

патопсихологічного обстеження дітей; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
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1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. – 128с. 
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7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 

560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

Запитання для самоперевірки 

1. Чи можна “комплекс пожвавлення” немовляти розглядати як критерій 

його психічного здоров’я? 

2. Які інші психологічні новоутворення дитини (від народження до трьох 

років) можна розглядати як критерії її психічного здоров’я? 

3. Які порушення психічного розвитку можуть спостерігатись у 

новонароджених, немовлят, дітей раннього віку? 

4. Як проявляється невропатія у дітей? 

5. У чому полягають аутичні прояви? 

6. Як проявляються гіпердинамічнірозлади в дітей? 

7. Які психосоматичні розлади характерні для новонароджених, немовлят, 

дітей раннього віку? 

8. Охарактеризуйте психологічні особливості дошкільнят та молодших 

школярів у нормі. 

9. Внаслідок чого може порушуватися розвиток особистості молодшого 

школяра? 

10. Які типові психологічні порушення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку виділяє В. Д. Менделевич? 

11. Які психосоматичні розлади характерні для дошкільнят і дітей 

молодшого шкільного віку? 

12. Поясніть суть диграфії, її причини. 

13. Дайте рекомендації батькам дитини, в якої з’явилися труднощі в 

оволодінні письмом. 

14. Поясніть суть дислексії, її причини. 

15. Дайте рекомендації батькам дитини, в якої з’явилися труднощі у 



 103 

виробленні навички читання. 

16. Поясніть суть дискалькулії, її причини. 

17. Дайте рекомендації батькам щодо запобігання дискалькулії дітей. 

18. Які психологічні зміни відбуваються в підлітковому віці? 

19. Назвіть типові поведінкові реакції підлітків, які містять у собі небезпеку 

переростання в патологічні. 

20. Поясніть суть реакції “опозиції”. 

21. Поясніть суть реакції  “імітації”. 

22. Поясніть суть реакції  “гіперкомпенсації”. 

23. Поясніть суть реакції  “емансипації”. 

24. Поясніть суть реакції  “групування”. 

25. Охарактеризуйте психологічні особливості ранньої юності. 

26. Дайте коротку характеристику психологічних особливостей людей 

похилого віку. 

27. Назвіть типові психологічні феномени осіб похилого віку. 

28. Чому для дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці створено систему 

відповідних шкіл? 

29. Які спеціальні школи для дітей з відхиленнями у розвитку і поведінці 

існують в Україні? 

30. Яка мета та завдання таких спецшкіл? 

31. Для кого призначені закриті спецшколи, яка їх мета? 

32. Чи існують протипоказання щодо прийому у закриті спецшколи? 

a. Які? 

33. Назвіть види відкритих спеціальних навчальних закладів для дітей із 

відхиленнями у розвитку. 

34. Охарактеризуйте класи та школи для дітей із ЗПР. 

35. Охарактеризуйте допоміжні школи. 

36. Охарактеризуйте школи для дітей з порушеннями мови. 

37. Охарактеризуйте школи для дітей з порушеннями моторики. 

38. Охарактеризуйте школи-інтернати для дітей з психоневрологічними 

захворюваннями. 

39. Охарактеризуйте закриті спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх 

із відхиленнями у поведінці. 

40. Опишіть проблеми та перспективи організації спеціальних форм 

навчання й виховання дітей із відхиленнями в розвитку та поведінці. 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 
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Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  

 

 

 

 

 

 

 



 105 

План лекційного заняття №8 

Кредит 5. Загальні проблеми психологічного консультування 

Лекція 8.   Специфіка психологічного консультування. 

План 

1. Психологічне консультування  як напрям практичної психології. 

2. Мета та завдання психологічного консультування. 

3. Принципи психологічного консультування. 

4. Умови проведення  психологічного консультування. 

 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо специфіки психологічного консультування; 

визначити мету і завдання психологічного консультування, принципи, умови; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 
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3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 

560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 
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Запитання для самоперевірки 

1. Які види психокоригувальної роботи здійснює психолог на основі 

результатів, отриманих у ході патопсихологічного дослідження? 

2. Яких принципів консультативно-коригувальної роботи повинен 

дотримуватися психолог? 

3. Назвіть показання для проведення індивідуальної психокорекції. 

4. Як саме може проводитись індивідуальне психокоригування? 

5. У яких випадках проводять групове психокоригування? 

6. Назвіть протипоказання для групового психокоригування. 

7. На що слід звернути увагу під час коригування в разі недорозвитку з 

переважним порушенням функції мови? 

8. На що слід звернути увагу в процесі коригування при олігофренії? 

9. На що слід звернути увагу у корекції при ЗПР? 

10. На що слід звернути увагу в процесі коригування при органічних 

ураженнях НС? 

11. На що слід звернути увагу в процесі коригування при порушеннях 

працездатності? 

12. На що слід звернути увагу в процесі коригування при міжпівкульній 

дисфункції? 

13. На що слід звернути увагу в процесі коригування при ранньому дитячому 

артизмі? 

14. У чому суть психотренінгу? 

15. Чи може психолог, надаючи психологічну допомогу дітям, підліткам з 

порушеннями психічного розвитку, застосовувати біоенергетичний вплив? 

16. Що таке "соціальна ситуація розвитку дитини"? 

17. Яким чином здійснюється зміна соціальної ситуації розвитку дитини у 

неблагополучній сім’ї? 

18. Яким чином здійснюється зміна соціальної ситуації розвитку дитини у 

випадку неправильного виховання при зовні благополучній сім’ї? 

19. Поясніть суть системи різнобічного оцінювання як засобу психо-лого-
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педагогічної корекції особистісного розвитку підлітка та його значення. 

20. Як саме реалізовується оптимізація соціальної ситуації розвитку дитини 

шляхом диференціювання навчання? 

21. За яких обставин дитину направляють на психолого-медико-педагогічну 

консультацію? 

22. Які документи необхідні при направленні дитини на психолого-медико-

педагогічну комісію? 

23. Які відомості повинна містити психолого-педагогічна характеристика 

дитини? 

24. Чому для підлітків з акцентуаціями надзвичайно важливим є правильний 

вибір професії? 

25. Які рекомендації щодо профорієнтації ви дали б підліткам з різними 

видами акцентуацій? 

26. Чому у психологічній допомозі підліткам з порушеннями психічного 

розвитку вагомого значення набуває профорієнтація? 

27. Які рекомендації щодо профорієнтації ви дали б хворим на епілепсію? 

28. Які рекомендації щодо профорієнтації ви дали б хворим з органічним 

ураженням центральної нервової системи? 

29. Які рекомендації щодо профорієнтації ви дали б хворим з психопатією? 

30. Які рекомендації щодо профорієнтації ви дали б хворим з психічним 

недорозвитком? 

31. У чию компетенцію входить з’ясування питання про можливість 

працевлаштування підлітків, які перенесли психотичні стани? 

 

Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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План лекційного заняття №9 

Кредит 5. Загальні проблеми психологічного консультування 

Лекція 9.   Види психологічного консультування. 

План 

1. Види психологічного консультування: інтимно-особистісне, сімейне 

консультування, психолого-педагогічне, психолого-управлінське, 

ділове. 

2. Види психологічного консультування за тривалістю.  

3. Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування.  

4. Етапи інтерв’ю. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту видів психологічного консультування; 

визначити особливості інтимно-особистісного, сімейного консультування, 

психолого-педагогічного, психолого-управлінськкого, ділового; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 
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ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 

560 с. 
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11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №9 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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План лекційного заняття №10 

Кредит 6. Проблеми психологічного консультування. 

Лекція 10.   Сфери психологічного консультування. 

План 

1. Психологічне консультування з проблем освіти. 

2. Психологічне консультування з проблем управління. 

3. Психологічне консультування з проблем ринку та підприємництва 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту сфер психологічного консультування; 

визначити особливості психологічного консультування з проблем освіти, 

проблем управління, з проблем ринку праці та підприємництва; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 
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3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

2. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

4. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

5. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 

2005. – 128с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

8. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва та 

ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

9. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

10. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук 

та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 2001.- 

560 с. 

11. Селецкий  А.Й. Психопатологія дитячого віку. – К.: Вища школа, 

1987. – 238с. 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №10 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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Тест з дисципліни до кредиту № 1 

ЗРАЗОК 

 

1. Яке з перелічених тверджень визначає поняття «патопсихологія»? 

а) наука, яка вивчає психофізіологічні особливості людей з аномальним 

розвитком, закономірності їх виховання і навчання; 

б) галузь психологічної науки, яка вивчає хворобливі зміни психіки; 

в) наука, яка займається питаннями виховання і навчання розумово відсталих 

дітей; 

г) розділ психіатрії, який займається вивченням розладів психіки з точки зору 

медицини. 

2. Перший лікар, яким зняв ланцюги з психічнохворих і запропонував 

моральну підтримку і добрі поради як необхідну частину лікування. 

а) А.Ф.Лазурський; 

б) В.М.Бехтерєв; 

в) Філіп Пінель; 

г) Гіппократ. 

3. Що з переліченого не є завданням патопсихології? 

а) аналіз закономірностей розладу психіки, зокрема змін особистості психічно 

хворих; 

б) психологічна діагностика порушень психіки хворого для уточнення діагнозу, 

проведення трудової, судової, військової експертизи; 

в) вивчення ролі психічних явищ в пізнанні людиною самої себе та 

оточуючого світу, в її діяльності та спілкуванні; 

г) зіставлення патологій із закономірностями перебігу нормальної психічної 

діяьності. 

4. Які є фактори відхилень у розвитку особистості? 

а) спадковий і соціальний; 

б) спадковий, генетичний і соціальний; 

в) особливості навчання та виховання дитини; 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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г) особливості соціалізації дитини та її психічного розвитку. 

5. Що не є механізмом особистісного реагування на дефект? 

а) витиснення; 

б) пристосування; 

в) ігнорування; 

г) гіперкомпенсація. 

6. Обери характеристику астенічного типу реагування на дефект. 

а) свідоме невизнання існування дефекту; 

б) усвідомлення дефекту та заміщення втрачених функцій за рахунок більш 

збережених; 

в) посилений розвиток функцій, що збереглися, який поєднується з прагненням 

довести, що дефект не викликає будь-яких проблем; 

г) призводить до заниження рівня домагань, низької самооцінки, фіксації 

на усвідомленні своєї неповноцінності. 

7. Обери визначення часткового порушення. 

а) це порушення в діяльності певних аналізаторів (зору, слуху, тактильних 

відчуттів тощо); 

б) це порушення, пов’язане з діяльністю регуляторних систем; 

в) це порушення мислення, яке проявляється втратою логічного ходу мислення, 

коли хворий переключається з однієї думки на іншу, не помічаючи, що першу 

думку він не довів до логічного кінця; 

г) це легкий ступінь оглушення свідомості. 

8. Чим характеризується явище асинхронії: 

а) порушенням психомоторики, що проявляється спотворенням рухів; 

б) явищем тимчасової незалежності функцій; 

в) реатардцією, акселерацією та їх поєднанням; 

г) реатардцією й акселерацією. 

9. Обери ознаки психічної патології.               Декілька правильних 

варіантів 

а) відхилення від норми; 
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б) психічна дисфункція; 

в) патологія спричинена генетично; 

г) відхилення від загальноприйнятих норм поведінки. 

10. Що таке регрес? 

а) витиснення одних функцій іншими; 

б) повернення функцій на більш ранній віковий рівень; 

в) дезорганізація та випадення окремих функцій; 

г) рівномірне відставання розвитку функцій. 

 

Тест до кредиту № 2 

1. Яке з перелічених тверджень визначає поняття «дислексія»? 

а) відсутність або недорозвиненість мовлення; 

б) часткове специфічне порушення засвоєння процесу читання; 

в) часткове специфічне порушення процесу письма; 

г) специфічне порушення у формуванні навичок лічби. 

2.  Яких видів буває алалія? 

а) шизоїдна та циклоїдна; 

б) шизоїдна, моторна та істероїдна; 

в) моторна і сенсорна; 

г) циклоїдна та сенсорна. 

3. Що з переліченого не належить до типових помилок в дисграфії?     

                                                        Декілька правильних варіантів 

а) перекручування або заміщення літер на письмі; 

б) перекручування або заміщення літер при читанні; 

в) дзеркальна написання слів; 

г) політерне читання. 

4. Обери ознаки дітей із другою групою РДА. 

а) активно вимагають збереження стабільності в навколишньому 

середовищі, мова складається зі штампів, надмірний зв'язок із матір’ю; 
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б) може лазити по меблях, відсутнє мовлення й емоційний контакт з 

дорослими, слабка реакція на подразники (голод, холод, біль); 

в) агресивність, полюбляють страхітливі малюнки, здатні виявляти свої 

потреби; 

г) здатні до спілкування, але не вистачає гнучкості. 

5. З перелічених обери визначення психопатії. 

а) стан підвищеної втомлюваності, виснажуваності, втрата здатності тривалий 

час займатися фізичною і розумовою працею; 

б) аномалія розвитку емоційно-вольової та мотиваційної сфери 

особистості; 

в) порушення емоційно-вольової сфери, зумовлене нестійкістю регуляції 

вегетативних функцій; 

г) зниження здатності відчувати різні види подразнень. 

6. Обери ознаки дітей із третьою групою РДА. 

а) здатні до спілкування, але не вистачає гнучкості; 

б) агресивність, полюбляють страхітливі малюнки, здатні виявляти свої 

потреби; 

в) може лазити по меблях, відсутнє мовлення й емоційний контакт з 

дорослими, слабка реакція на подразники (голод, холод, біль); 

г) активно вимагають збереження стабільності в навколишньому середовищі, 

мова складається зі штампів, надмірний зв'язок із матір’ю. 

 

7. Яке з перелічених тверджень визначає поняття «алалія»? 

а) відсутність або недорозвиненість аспектів мовлення, в якому є локальне 

ураження мовленнєвих аналізаторів; 

б) часткове специфічне порушення засвоєння процесу читання; 

в) часткове специфічне порушення процесу письма; 

г) специфічне порушення у формуванні навичок лічби. 

8. Обери основну ознаку психастенічного типу психопатії. 

а) легкість виникнення емоційних станів люті, агресії, дратівливості; 
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б) жадоба визнання; 

в) підвищена емоційна чутливість, страх за своє життя і здоров’я; 

г) невмотивоване коливання настрою. 

9. Діти з яким видом психопатії при виконанні проективної методики 

«Неіснуюча тварина» включають механічні деталі в тіло тварини? 

а) циклоїдна психопатія; 

б) нестійка психопатія; 

в) шизоїдна психопатія; 

г) психастенічний тип психопатії. 

10. Встанови відповідність. 

а 

Епілепсія  

1 

Поєднання експлозівності, 

схильності до дисфорій і 

патологічного посилення потягів, 

що часто є джерелом асоціальної 

поведінки. Зустрічається в сім’ях, 

де є хворі епілепсією 

б 

Епілептична 

реакція 2 

Епілептичні припадки, що 

розвиваються при опосередкованих 

ураженнях головного мозку 

в 

Епілептичний 

синдром 

3 

Хронічне, тяжіюче до поступового 

погіршення стану нервово-психічне 

захворювання, що характеризується 

судомними розладами та 

специфічними психічними 

відхиленнями. 

г 

Епілептоїдна 

психопатія 

4 

Реакція організму, що виражається 

епілептичним припадком, який 

виникає в незвичних умовах у 

відповідь на дію шкідливого 

екзогенного фактору. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових модулів курсу «Патопсихологія та психологічне 

консультування» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем модуля або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних модулів курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни «Патопсихологія та психологічне 

консультування» дають можливість студенту самостійно опрацювати зміст 

матеріалу навчальної дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у 

процесі лекційних занять. У цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є 

тим додатковим комплексом, який розширює та збагачує арсенал знань 

студентів з навчальної дисципліни й активує його навчальну та пізнавальну 

діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 
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Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної 

мотивації і професійного використання знань майбутніх практичних психологів 

у реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 
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Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях 

практичного заняття та наукових статтях, рекомендованих до 

опрацювання, здатність висловити власну думку та відстояти її у 

навчальному діалозі під час практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 
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Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого модуля за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого модулем. Форми проведення модульного контролю 

обираються викладачем. Модульний контроль може бути проведений під час 

лекцій, практичних занять або в позааудиторний час. До модульного контролю 

допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими модуля. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку (для студентів 4 курсу). 
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Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьо

го 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Методологічні основи патопсихології. 

Лекція 1. Історія розвитку поглядів на психічну 

патологію та її лікування. Історія розвитку 

патопсихології.  

1. Світова історія розвитку поглядів на 

патологію та її лікування 

1)Погляд первісних людей на патологію та її лікування 

2)Погляди на патологію та її лікування в античні часи 

3)Європа в середні віки: демонологія повертається 

4)Ренесанс і створення притулків 

5)ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

2. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні та пострадянському просторі. 

Становлення вітчизняної патопсихології. 

3. Важкі психічні порушення та їх лікування. 

4. Загальне уявлення про найбільш поширені 

психічні захворювання. 

 2  - -  

Лекція 2.  Методологічні основи патопсихології. 

3. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

4. Патопсихологія особистісного розвитку дитини: 

 2.1.Детермінанти відхилень у розвитку особистості.  

 2.2.Структура первинного і вторинного дефектів. 

 2.3. Частковий і загальний характер порушень 

психічного розвитку людини. 

 2.4.Порушення міжфункціональної взаємодії.  

 

 2  - -  

Практична робота  1.  Світова історія розвитку 

поглядів на патологію та її лікування 

1. Погляд первісних людей на патологію та її 

лікування 

2. Погляди на патологію та її лікування в античні 

часи 

3. Європа в середні віки: демонологія повертається 

4. Ренесанс і створення притулків 

5. ІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування 

6. Історія розвитку поглядів на патологію у 

  2 - -  
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пострадянському просторі.  

7. Становлення вітчизняної патопсихології.  

8. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні 

Практична робота 2. Взаємозв’язок патопсихології з 

іншими науками та галузями психологічної науки.  

6. Взаємозв’язок патопсихології з іншими науками. 

7. Взаємозв’язок патопсихології з галузями 

психологічної науки.  

8.  Взаємозв’язок з психіатрію, з неврологією, 

експериментальною психологією. 

9. Методи патопсихології 

10. Принципи патопсихології. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Принципи побудови 

патопсихологічного дослідження.  

5. Особливості патопсихологічного дослідження. 

Етапи патопсихологічного дослідження. 

6. Патопсихологічний експеримент. 

7. Робота патопсихолога з хворим. 

8. Методики дослідження патопсихологічних 

розладів. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

24. Історичний розвиток патопсихології. 

25. Світова історія розвитку поглядів на патологію. 

26. Історія розвитку поглядів на патологію та її 

лікування в Україні/ 

27. Основи дитячої патопсихології. 

28. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

29. Порушення психічного розвитку немовлят.  

30. Порушення психічного розвитку дітей раннього 

віку.  

31. Порушення психічного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

32. Порушення психічного розвитку дітей  

молодшого шкільного віку. 

33. Психологічна допомога при розладах психічного 

розвитку дітей.  

34. Основні розлади пізнавальної діяльності. 

35. Розлади емоційно-вольової сфери особистості.  

36. Клінічні неврози і їх прояв. 

37. Психоз як глибокий розлад психіки людини. 

38.  Психопатія та її  типології. 

39. Історія розвитку психологічного консультування. 

40. Умови проведення психологічного 

консультування. 

41. Інтимно-особистісне психологічне 

консультування. 

42. Сімейне консультування як вид психологічного 

     20 
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консультування. 

43. Психолого-педагогічне консультування. 

44. Психолого-управлінське консультування. 

45. Ділове консультування як вид психологічного 

консультування. 

46. Умови ефективності та результативності 

психологічного консультування.  

4. Термінологічний словник.  

Патопсихологія, психопатії, шизоїдна 

психопатія, епіліптоїдна психопатія, циклоїдний тип 

психопатії, психоастенічний тип психопатії, істероїдна 

психопатія, збудлива психопатія, нестійка психопатія, 

невропатія, неврастенія, нейротизм, істерія, психогенії, 

алалія, моторна алалія, сенсорна алалія, дислексія, 

дисграфія, дискилькулія, епілепсія, нав’язливі стани, 

марення, божевілля, галюцинації, депресія, ейфорія, 

неврози, невротичний конфлікт, патологічні сумніви, 

психоз, фобії, аутичні розлади, ранній дитячий аутизм.  

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

Лекція 3. Патопсихологічна характеристика 

психічних пізнавальних процесів.   

1.Розлади відчуття. 

2. Розлади сприймання. 

3. Розлади уваги. 

4. Порушення пам’яті. 

5. Розлади мислення. 

6.Порушення мовлення. 

 2  - -  

Лекція 4. Патопсихологічна характеристика 

психічних емоційно-вольових процесів та інтелекту. 

4. Розлади інтелекту 

5. Порушення емоційної сфери. 

6. Порушення волі. 

 2     

Практична робота  4.  Розлади психічної діяльності.  

1. Аутизм. Види аутичних розладів. 

2. Види психопатій. 

  2    

Практична робота  5.  Розлади пізнавальної  

діяльності.  

1. Порушення мовлення. 

2. Розлади пізнавальної діяльності (відчуттів, 

сприймання, уяви, уваги, памяті, мислення), їх види.  

  2    

Практична робота 6.  Розлади емоційно-вольових 

процесів. 

1. Розлади емоцій, їх види. 

2. Розлади вольової діяльності. 

3. Патологія характеру 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

21. Епілепсія як органічний розлад психіки. 

22. Аутичні розлади. 

     20 
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23. Неврози. 

24. Психопатії.  

25. Невропатії.  

26. Неврастенії.  

27. Розлади пізнавальних процесів. 

28. Розлади емоцій. 

29. Розлади вольової  діяльності. 

30. Патологія характеру. 

31. Розлади свідомості. 

32. Розлади особистості. 

33. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

34. Види психологічного консультування.  

35. Етапи психологічного консультування. 

36. Проблеми психологічного консультування 

дітей дошкільного віку. 

37. Проблеми психологічного консультування 

дітей молодшого шкільного  віку. 

38. Історія розвитку патопсихології. 

39. Історія розвитку психологічного 

консультування. 

40. Детермінанти відхилень у розвитку 

особистості.  

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

6. Предмет і завдання дитячої патопсихології. 

7. Патопсихологія особистісного розвитку дитини: 

8. Детермінанти відхилень у розвитку особистості. 

9. Патопсихологічна характеристика психічних 

пізнавальних процесів.  

10. Патопсихологічна характеристика психічних 

пізнавальних процесів.   

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Розлади свідомості . Розлади особистості.  
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Лекція 5.  Розлади свідомості. Розлади особистості. 

6. Розлади свідомості. Загальна характеристика 

свідомості, ознаки розладів свідомості та 

самосвідомості. 

7. Характеристика основних станів порушеної 

свідомості. 

8. Розлади особистості. Порушення 

опосередкованості та ієрархії мотивів. 

9. Порушення смислоутворення. 

10. Порушення підконтрольності поведінки. 

 2  - -  

Лекція 6. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

6. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

7. Поняття про девіантну поведінку. 

8. Типи девіантної поведінки. 

9. Причини формування девіантної поведінки. 

10. Форми вияву девіантної поведінки. 

 2     

Практична робота  7.  Патопсихологічні розлади 

свідомості. 

3. Історичний огляд дослідження проблеми 

свідомості. Свідомість, Самосвідомість.  

4. Форми порушення свідомості: оглушений стан 

свідомості, деліріозне затемнення свідомості, 

онейроїдний стан свідомості, сумерковий стан 

свідомості, псевдо деменція, деперсоналізація.  

  2    

Практична робота  8. Патопсихологічні розлади 

особистості. 

7. Шляхи дослідження особистості. 

8. Порушення структури ієрархії мотивів.  

9. Формування патологічних потреб та мотивів. 

10. Порушення смислоутворення. 

11. Порушення саморегуляції та опосередкування. 

12. Порушення критичності та спонтанності 

поведінки. 

  2    

Практична  робота 9.  Патопсихологічні розлади 

характеру. 

6. Характер особистості. Структура характеру. 

Соціальна зумовленість розвитку характеру.  

7. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

8. Девіантна поведінка. Типи девіантної поведінки. 

9. Причини формування девіантної поведінки. 

10. Форми вияву девіантної поведінки. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

1. Розробка тестів. (30 тестів: 5  тестів за кожним 

кредитом, по 4 варіанти відповіді) 

2. Есе  на тему: «Вплив  соціальних факторів  на 

     20 
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патопсихологічні розлади особистості» 

КРЕДИТ 3 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4.  Вікова патопсихологія 

Лекція 7.  Психологічна допомога при розладах 

психічного розвитку дітей. 

9. Принципи побудови патопсихологічного 

обстеження дітей та роль даних про порушення в 

розвитку дитини 

10. Принципи побудови патопсихологічного 

обстеження дітей 

11. Роль даних про порушення розвитку дитини в 

оптимізації навчально-виховного процесу 

12. Методи дослідження порушень психічних 

процесів, станів та особистісного розвитку дітей 

13. Особливості дослідження психічних процесів і 

станів у дітей 

14. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного 

віку 

15. Дослідження психічних процесів дітей шкільного 

віку 

16. Загальна характеристика методів дослідження 

відхилень в особистісному розвитку дітей. 

 2  - -  

Практична робота  10.  Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей. Органічні синдроми і 

розлади. 

1. Мінімальна мозкова дисфункція. 

2. Міжпівкульова дисфункція. 

3. Порушення мовлення. 

4.  Епілепсія. 

5. Аутичні розлади у дітей. 

  2    

Практична робота  11.  Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей. Неврози. Психопатії. 

 1. Залежність дисгармонійного розвитку від порушень 

емоційної регуляції. 

2. Нервово-психічні розлади: неврози та психози. 

3. Психологічні особливості та 

внутрішньоособистісний конфлікт при неврозах. 

4. Психопатії. Види психопатій.  

  2    

Практична  робота 12. Загальні закономірності 

порушення розвитку у дітей.  Неврастенія. 

Невропатія. 
3. Неврастенії. Види  неврастеній (гіперстенічний 

тип, астеноіпохондричний тип). 

4. Невропатія. 

   2    

Практична робота 13. Психологічна допомога при 

розладах психічного розвитку дітей.  

7. Порушення психічного розвитку немовлят. 

8.  Порушення психічного розвитку дітей раннього 

  2    



 135 

віку. 

9. Порушення психічного розвитку дошкільного 

віку. 

10. Порушення психічного розвитку дітей 

молодшого шкільного віку. 

11. Порушення психічного розвитку дітей  

підліткового віку. 

12. Порушення психічного розвитку  дітей раннього 

юнацького віку. 

Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

Методики дослідження патопсихологічних розладів у 

дітей дошкільного віку. Психодіагностика розладів. 

Методики дослідження патопсихологічних розладів у  

дітей молодшого шкільного  віку.  Психодіагностика 

розладів. 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

7. Психологічна допомога при розладах психічного 

розвитку дітей. 

8. Розлади свідомості. Розлади особистості. 

9. Патопсихологічний розвиток як фактор 

девіантної поведінки. 

10. Аутичні розлади у дітей. 

11. Неврози. Психопатії. 

12. Неврастенії. Невропатії. 

      

КРЕДИТ 4 
30 2 8 - - 20 

Кредит  5.   Загальні проблеми психологічного консультування. 

Лекція 8. Специфіка психологічного консультування. 

5. Психологічне консультування  як напрям 

практичної психології. 

6. Мета та завдання психологічного 

консультування. 

7. Принципи психологічного 

консультування. 

8. Умови проведення  психологічного 

консультування. 

 2  - -  

Лекція 9. Види психологічного консультування. 

5. Види психологічного консультування: інтимно-

особистісне, сімейне консультування, психолого-

педагогічне, психолого-управлінське, ділове. 

6. Види психологічного консультування за 

тривалістю.  

7. Інтерв’ю як основний метод психологічного 

консультування.  

8. Етапи інтерв’ю.  

 2     
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Практична робота  14.  Історія розвитку 

психологічного консультування. 

6. Психодинмічний напрям у консультуванні. 

Теоретичні основи психодинамічного напряму. 

Поняття про захисні механізми психіки. 

Концепції З.Фрейда,К.Юнга, А.Адлера і 

неофрейдистів. Консультативний процес  і 

психотехніка психодинамчного напряму. 

7. Біхевіористський напрям і необіхевіоризм у 

консультуванні. Основні техніки. 

8. Когнітивний напрям у консультуванні: основні 

техніки. 

9. Екзистенційний підхід у консультуванні. 

Гуманістичне та клієнт центроване 

консультування. 

10. Гештальтерапія у консультуванні Ф.Перлза. 

  2    

Практична робота  15.  Техніки психологічного 

консультування. 
9. Уважна поведінка – основа для спілкування ( 

Контакт оче. Мова тіла, Якість голосу. 

Мовчання). 

10. Запитання: початок консультативного 

спілкування. Закриті та відкриті запитання. 

11. Навички спостерігання за клієнтом. 

12. Відображення змісту: заохочування, 

переповідання, підсумовування.  

13. Відображення почуттів. Техніки відображення 

почуттів. 

14. Конфронтація. 

15. Концентрування. 

16. Визначення особистого стилю консультування. 

  2    

Практична  робота 16.  Особистість психолога-

консультанта як засіб впливу на клієнта.  

10. Роль і місце консультанта в консультуванні. 

11. Вимоги до особистості консультанта.  

12. Модель ефективного консультування. 

13.  Психограма і професіограма консультанта. 

14. Система цінностей консультанта. 

15. Вплив професійної діяльності на особистість 

консультанта. 

16. Положення про психологічний кабінет 

дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів. 

17. Кваліфікаційна характеристика посади 

психолога. 

18. Етичний кодекс практичного психолога. 

   2    

Самостійна робота № 5. 

Творче завдання. «Модель ефективного 

консультування». 

     20 

Контрольна робота 3. 

Перелік питань: 

5. Специфіка психологічного консультування. Мета 

та завдання психологічного консультування. 
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6. Принципи психологічного консультування. 

7. Умови проведення  психологічного 

консультування. 

8. Види психологічного консультування. 

КРЕДИТ 5 
30 4 6 - - 20 

Кредит  6.  Проблеми психологічного консультування. 

Лекція 10.  Сфери психологічного консультування. 

4. Психологічне консультування з проблем освіти. 

5. Психологічне консультування з проблем 

управління. 

6. Психологічне консультування з проблем ринку та 

підприємництва.  

 2  - -  

Практична робота  17.  Психологічне 

консультування тривожних клієнтів, клієнтів з 

реакціями страху та фобіями. 

6. Поняття про тривожність (нормальну та 

патологічну) в психології. рівні прояву тривожності. 

7. Способи «маскування» тривожності під час 

консультування. Механізми психологічного захисту як 

засіб позбавлення від тривожності. 

8. Поняття про страхи. Механізм формування 

страхів.  Види страхів.  Біологічна значущість страху 

для людини. 

9. Поняття про фобії.  Механізм формування фобій. 

Види фобій.  

10. Специфіка роботи консультанта з тривожними та 

фобічними клієнтами.  

  2    

Практична робота  18.  Психологічне 

консультування клієнтів із депресією та 

суїцидальними намірами. 

1.  Поняття про депресію. Характеристика депресивних 

станів: реактивна депресія,  депресивний невроз та 

психотична депресія.  

2.  Основні симптоми при депресивних розладах. 

3. Психосоматичні розлади при депресіях. 

4.  Особливості консультування депресивного клієнта. 

5. Суїцид. Особливості консультування при суїцид них 

намірах. Правила консультування клієнтів, які мають 

здійснити самогубство.  

  2    

Практична  робота 19.  Психологічне 

консультування клієнтів, які переживають провину. 

7. Провина. Види провини: істинна, невротична та 

екзистенцій на. 

8. Особливості невротичної провини. 

9. Причина та види екзистенційної провини. 

10. Особливості роботи консультанта з різними 

видами провини.  

11. Сенс плачу в житті та в психологічному 

   2    



 138 

консультуванні. 

12. Особливості консультування клієнтів, що 

плачуть. Реакція консультанта на плач клієнта та його 

дії. 

Практична робота 20. Проблеми психологічного 

консультування дітей молодшого шкільного віку та 

їх батьків. 

7. Специфіка роботи консультанта з тривожністю 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

8. Специфіка роботи консультанта з фобіями дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

9. Специфіка роботи консультанта зі страхами дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

10. Специфіка консультування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку при переживанні втрати: у 

випадку смерті близької людини, у випадку розлученні 

батьків.  

11. Специфіка консультування дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, які переживають провину. 

12. Проблеми психологічного консультування 

батьків, які виховують дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

  2    

Самостійна робота № 6. 

Конспект першоджерела.   

«Методологічні проблеми та основні теоретичні 

напрямки в консультуванні». 

     20 

Контрольна робота 4. 

Перелік питань: 

5. Інтерв’ю як основний метод психологічного 

консультування.  

6. Сфери психологічного консультування. 

7. Техніки психологічного консультування. 

8. Проблеми психологічного консультування дітей 

молодшого шкільного віку та їх батьків. 

      

КРЕДИТ 6 
30 2 8 - - 20 

Загальний обсяг 
180 20 40 - - 12

0 
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Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Методологічні основи патопсихології.  

1. Практична робота  1.  Світова історія розвитку поглядів на 

патологію та її лікування 

 

2 

2. Практична робота 2. Взаємозв’язок патопсихології з іншими 

науками та галузями психологічної науки.  

 

2 

3. Практична робота 3.  Принципи побудови патопсихологічного 

дослідження.  

 

2 

 Кредит 2. Розлади психічних процесів та інтелекту 

 

 

4 Практична робота  4.  Розлади психічної діяльності.  

 

2 

5 Практична робота  5.  Розлади пізнавальної  діяльності.  

 

2 

6 Практична робота 6.  Розлади емоційно-вольових процесів. 

 

2 

 Кредит 3. Розлади свідомості. Розлади особистості. 

 

 

7 Практична робота  7.  Патопсихологічні розлади свідомості. 

 

2 

8 Практична робота  8. Патопсихологічні розлади особистості. 

 

2 

9 Практична  робота 9.  Патопсихологічні розлади характеру. 

 

2 

 Кредит 4. Вікова патопсихологія 

 

 

10 Практична робота  10.  Загальні закономірності порушення 

розвитку у дітей. Органічні синдроми і розлади. 

 

2 

11 Практична робота  11.  Загальні закономірності порушення 

розвитку у дітей. Неврози. Психопатії. 

 

2 

12 Практична  робота 12. Загальні закономірності порушення розвитку 

у дітей.  Неврастенія. Невропатія. 

 

2 

13 Практична робота 13. Психологічна допомога при розладах 

психічного розвитку дітей.  

 

2 

 Кредит 5. Загальні проблеми психологічного 

консультування. 

 

 

14 Практична робота  14.  Історія розвитку психологічного 

консультування. 

 

2 

15 Практична робота  15.  Техніки психологічного консультування. 

 

2 
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16 Практична  робота 16.  Особистість психолога-консультанта як 

засіб впливу на клієнта.  

 

2 

 Кредит 6. Проблеми психологічного консультування. 

 

 

17 Практична робота  17.  Психологічне консультування тривожних 

клієнтів, клієнтів з реакціями страху та фобіями. 

 

2 

18 Практична робота  18.  Психологічне консультування клієнтів із 

депресією та суїцидальними намірами. 

 

2 

19 Практична  робота 19.  Психологічне консультування клієнтів, які 

переживають провину. 

 

2 

20 Практична робота 20. Проблеми психологічного консультування 

дітей молодшого шкільного віку та їх батьків. 

 

2 

Разом: 40 
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Методологічні принципи побудови патопсихологічного дослідження. 

Тактика і стратегія патопсихологічного дослідження 

Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей 

За Н. Ю. Максимовою, К. Л. Мілютіною, В. М. Піскун, у 

патопсихологічному обстеженні дітей важливо враховувати таке. 

1. Чим молодша дитина, тим важливішу роль відіграють особливості 

патологічно змінених проявів нормального вікового розвитку. Тому передусім 

необхідно вивчити ті психологічні утворення, які на даному віковому етапі 

мають вирішальне значення у психічному розвитку її. 

Саме ці психологічні утворення особливо насичені ознаками хворобливої 

симптоматики. 

Наприклад, затримка розвитку мовлення в ранньому дитячому віці (3-4 

р.), її специфічне викривлення (збереження автономної мови, неологізми, 

аутична спрямованість і т.д.) властиві ранній дитячій шизофренії. У віці 4-5 

років ознаки цієї хвороби проявлятимуться уже не в особливостях мови, а в 

змісті рольової гри дитини, її малюнках, фантазіях. Аналізуючи продукти цієї 

провідної для даного віку діяльності, можна виявити емоційні розлади (страхи, 

агресивні тенденції), інтелектуальні порушення (патологічні асоціації, 

неадекватність розумової діяльності). 

1 Матеріали для цього розділу запозичено з книги Максимова Н. Ю., 

Мілютіна К. Л., Піскун В. М. Основи дитячої патопсихології: Навч. посібник. - 

К.: Перун, 1996. - 464 с. 

2. Оскільки психіка дитини перебуває в постійному розвитку, у 

патопсихологічній характеристиці обстежуваного треба розрізняти два види 

симптомів: 

а) первинні, тобто безпосередньо пов'язані зі шкідливим впливом 

(хвороба, травма тощо); 

б) вторинні - є результатом порушення психічного розвитку внаслідок 

хворобливого процесу (що триває або вже завершився). 
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Наприклад, у молодшому шкільному віці формуються поняття про 

збереження числа, об'єму, автоматизуються навички читання та письма. 

Ураження або недорозвиток психічних функцій, що не дають змоги опанувати 

даною інформацією, призводять до недостатності (затримки) формування 

логічного мислення, здатності прогнозування. 

Спираючись на ці принципи, патопсихолог у ході дослідження психіки 

дитини розв'язує такі завдання: 

а) виявляє порушення психічної діяльності та дає їм патопсихологічну 

кваліфікацію; 

б) проводить структурний аналіз помічених порушень, виділяє первинні 

та вторинні симптоми; 

в) розробляє програму коригуючих заходів. 

Н. Ю. Максимова виділяє два підходи до розв'язання цих завдань 

психологом: 

1 - проблемний підхід до дослідження психіки дитини. Описаний, в 

основному у працях зарубіжних авторів (когнітивна, позитивна психотерапія). 

За цього підходу психолог з'ясовує: 

- чи існує проблема; 

- для кого вона найпекучіша (наприклад, порушення поведінки можуть 

бути досить байдужими для самого учня, але турбувати вчителя та батьків); 

- можливі шляхи вирішення цієї проблеми; 

- обирає оптимальний шлях вирішення проблеми, виходячи із 

зацікавленості усіх задіяних сторін; 

- реалізовує обраний шлях. 

У даному підході поєднані психодіагностика та психокорекція. 

2 - психодіагностичний підхід до дослідження психіки. Його основи у 

вітчизняній психології розробляли Л. Виготський, Б. Зейгарник, В. Блейхер, Л. 

Бурлачук, І. Крук, В. Лебединський, О. Лічко, С. Рубінштейн та ін. 

За цього підходу перед патопсихологом постають такі завдання: 

- дослідити функції психічних процесів та виявити відхилення; 
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- визначити можливості поліпшення результатів під час надання 

допомоги; 

- діагностика особистісних особливостей дитини; 

- зіставлення отриманих результатів з "нормативними" та постановка 

патопсихологічного діагнозу; 

- визначення можливостей розвитку дитини та шляхів вирішення її 

соціальних проблем. 

Випадки, в яких використовується проблемний підхід: - при вирішенні 

завдань, пов'язаних з порушенням поведінки, негативними особистісними 

особливостями (тобто, коли мала вірогідність того, що причиною звернення до 

психолога можуть бути порушення розвитку психічних процесів); 

- коли необхідна довготривала психологічна корекція, то він дає змогу 

визначити сферу прикладання зусиль психолога, позицію дитини та інших 

учасників проблемної ситуації, налагодити стосунки співробітництва. 

Випадки, в яких використовується діагностичний підхід: 

- вирішення експертних питань, насамперед пов'язаних з навчанням 

дитини та вибором місця навчання; 

- у випадках високої вірогідності наявності в дитини відхилень у 

психічному розвитку; 

- за необхідності - проведення психотренінгових заходів; 

- при з'ясуванні причин соціальної дезадаптації дитини. 

Сучасна патопсихологія використовує багато експериментальних 

методик дослідження психічних процесів і станів. Суть їх застосування полягає 

в моделюванні проблемних ситуацій. їх вирішення потребує від обстежуваного 

того виду психічної діяльності, яка є об'єктом дослідження. 

Наприклад, у дослідженні інтелекту роль "функціональної проби" 

виконують експериментальні завдання, що дають змогу аналізувати розумові 

операції, якими людина користується звичайно у своєму реальному житті. 

Орієнтовна схема психологічного дослідження порушень психічної 

діяльності дитини молодшого та середнього шкільного віку 
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1. Дослідження розумової працездатності з виявленням показників 

виснажуваності; утрудненої впрацьовуваності, коливань працездатності. 

2. Вивчення уваги - її обсягу, здатності дитини до довільної концентрації, 

розподілу та переключення. 

3. Дослідження процесів запам'ятовування та відтворення. 

4. У деяких випадках - вивчення процесу сприймання (якщо виникає 

підозра щодо порушення цього процесу). 

5. Вивчення інтелекту: рівень розвитку вербального та невербального 

інтелекту, формування шкільних умінь та навичок, життєвої орієнтованості, 

можливостей розвитку інтелекту у процесі навчання. 

6. Дослідження процесу мислення: пошук специфічних феноменів 

мислення, характерних для порушень психічного розвитку (конкретність, 

інертність або спотворення мислення). Вивчення процесу мислення має 

проводитися в усіх випадках, коли є підозра щодо порушення психічного 

розвитку, та незалежно від визначеного рівня розвитку інтелекту. 

7. Дослідження особливостей мови: розвиток та збереження смислової, 

змістовної структури мови, наявність порушень у вигляді фонетичних дефектів, 

заїкання, недостатність функції читання та письма. Докладніше вивчення 

мовного розвитку дитини належить до компетенції логопеда. 

8. Вивчення емоцій: переважаючий емоційний фон, наявність різних 

коливань емоцій, феномени страхів, тривожності взагалі та шкільної особливо, 

наявність схильності до концентрації негативних емоцій. 

9. Дослідження особистісних особливостей: головна мотивація 

діяльності, самооцінка та ставлення до оточуючих, рівень домагань та його 

динаміка у випадку успіху та невдачі, наявність внутрішньо особистісних 

конфліктів та механізмів компенсації, реакції у стані фрустрації; параметри 

екстраверсії, нейротизму, особливості темпераменту тощо. 

На підставі отриманих даних психолог може дійти таких висновків: 

- чи є взагалі в даної дитини порушення психічної діяльності, чи її 

проблеми пов'язані тільки з недоліками мікросоціальної ситуації розвитку; 



 147 

- якщо є порушення, то який тип порушень переважає в даному випадку, 

які механізми привели до його формування (структура первинного та 

вторинного дефектів, явище ретардації, асинхронії тощо); 

- чи потребують виявлені феномени втручання (тобто чи є соціальна 

дезадаптація, чи формується вторинний дефект, стан погіршення і т. д.); 

- яка зона найближчого розвитку дитини; 

- хто та на якому рівні може провести корекцію порушень розвитку 

(варіанти: достатньо зміни виховного підходу; бажано змінити місце та форми 

навчання; необхідна консультація спеціаліста іншого профілю - лікаря, 

логопеда; необхідні психокорекційні та психотерапевтичні заходи). 

Особливості патопсихологічного обстеження підлітків: 

- звичайне обстеження; 

- дослідження наявності і типу акцентуацій характеру; 

- обстеження мотиваційної структури особистості; 

- дослідження спрямованості особистості; 

- дослідження самооцінки; 

- діагностика реакції адаптації; 

- діагностика порушень у формуванні потягів; 

- з'ясування особистісних криз. 

Для ефективного патопсихологічного обстеження дітей важливо: 

- встановити хороший контакт з дитиною, вміти зацікавити дитину 

завданнями, задати позитивно насичений емоційний тон; 

- обміркувати стиль спілкування з підлітком, а також те, як пояснити 

йому мету обстеження; 

- мати окреме приміщення, куди не заходили б під час експерименту 

сторонні, де не було б яскравих предметів, що відвертатимуть увагу, бажано, 

щоб якомога менше проникав шум; 

- обстеження проводиться індивідуально; якщо дитині менше ніж шість 

років, то допускається присутність матері; 
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- не слід проводити обстеження, якщо дитина перевтомлена або, навпаки, 

сильно збуджена, якщо вона голодна чи тільки-що поїла, якщо вона нездужає, 

відчуває біль або інші види дискомфорту; 

- за необхідності повторних обстежень бажано проводити їх в один і той 

самий час; 

- патопсихологічне обстеження дітей проводиться у формі навчаючого 

експерименту; якщо в дитини виникають труднощі, їй треба допомагати: це 

можна зробити у вигляді загальної стимуляції (підбадьорювання, похвала), 

організації діяльності, навідних запитань, прямої підказки, показу або навчання 

на матеріалі аналогічного завдання з наступним контролем за перенесенням 

способу дії. Під час аналізу отриманих результатів слід враховувати, який вид 

допомоги та якою мірою був наданий дитині і наскільки ця допомога сприяла 

виконанню завдання; - необхідно фіксувати вислови та емоційно-рухові прояви 

дитини, але оскільки спілкування психолога з дитиною має бути жвавим, 

безпосереднім, то не слід відволікатись під час обстеження на тривалі записи, 

тому інформацію треба здебільшого запам'ятовувати. 

Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку 

 За Н. Ю. Максимовою, К. Л. Мілютіною, В. М. Піскун, патопсихологічне 

обстеження дітей дошкільного віку проводиться в ігровій формі. Завдання, 

спрямовані на виявлення рівня розвитку пізнавальних процесів, доцільно 

об'єднати в один ігровий сюжет. Для цього вводять персонажа чи ряд 

персонажів, заради яких виконуються усі завдання. Персонажі беруть участь в 

оцінюванні діяльності дитини: радіють за правильного виконання, 

засмучуються за неправильного, дають поради, підказують, просять. 

Порядок пропонування завдання - довільний, головне, щоб дитина не 

втрачала зацікавленості. 

Дослідження уваги, сенсомоторної сфери та наочно-дійового мислення. 

1. Дитині пропонують 10 кубиків розміром 8 см3. Показують побудовану 

з них "башту", "потяг", "міст". 
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У 3 роки: дитина сама будує "башту" з дев'яти кубиків, копіює модель 

"потяга" (4 кубики в ряд), будує за показом "міст" (1 кубик на 2-х). 

У 3,5 роки: дитина сама копіює "міст" з моделі і виконує найпростіші 

завдання з кубиками Кооса, копіюючи їх із зразка, виконаного з кубиків такого 

самого розміру. 

Після 4-х років: дитина виконує ці завдання (кубики Кооса), копіюючи із 

зразка, виконаного на папері в натуральну величину. 

З 5-ти років: зразок - у зменшеному розмірі, норма - дитина виконує 

перші 6 таких завдань. 

2. Завдання з геометричними формами: 

o Методика "Дошки Сегена" (коло, трикутник, квадрат). Дитині 

демонструють зібрану дошку, яка потім у неї на очах "ламається". Дитину 

просять її "поремонтувати", знайти кожному шматку своє місце так, щоб стало 

усе рівненько, гладенько. У віці 3 років дитина легко порається з цим 

завданням і починає виконувати вже складніші - складання фігур з елементів. У 

4 роки - може зібрати перші три з усіх дошок Сегена, у 5 років - виконує усі 

завдання. 

o Сортування різнокольорових (3-5 кольорів) геометричних фігур за 

кольором, формою. З 4 років дитина вже починає узагальнювати за формою та 

кольором не тільки спеціальний стимульний матеріал, але й вирізняє ці ознаки 

в будь-яких предметах. 

o Завдання: знайти серед викладених на столі карток із зображенням 

знайомих предметів (30-40 карток) картку з аналогічним такому зображенням 

(дитині дають картку). Дитині дають картку, питають, що на ній зображено, та 

пропонують знайти на столі таку саму картинку. Коли вона правильно виконує 

завдання, обидві картки забирають з її поля зору та пропонують наступну 

(всього 10 проб). У віці 3 років дитина знаходить 5-6 зображень, у 3,5 року - 8-

10. 

Оцінювання пам'яті. 
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o Дитині показують набір з 10 карток із зображеннями нескладних та 

знайомих їй предметів. Показуючи картки по одній (2 секунди), просять 

назвати їх. Поклавши картки у свою руку віялом, протилежною до дитини 

стороною, психолог говорить: "Відгадай, які картки у мене в руці? Ті, що 

відгадаєш, я віддам тобі". Після того, як дитина відгадає декілька карток, їй 

показують ті, що залишились, по одній та просять її знову назвати їх. За 

необхідності повторюють ці дії. З 3-х років діти вгадують 3-6 карток після 

шести повторів; з 4-х років - до 7 карток, але вже при меншій кількості 

повторів; у 5 років - 8-9 карток. 

o Дитину просять виконати декілька дій підряд, наприклад, встати зі 

стільця, обійти навколо столу, взяти книжку, розкрити її, закрити, підійти з нею 

до дверей, постукати рукою в двері, відчинити їх та повернутися на місце. З 

віку 3-х років дитина виконує 4-6 дій, після 4,5 року - усі дії. 

o Дитину просять повторити фразу з 6-7 слів, потім ряд цифр (3-4 цифри). 

У 3 роки дитина повторює просту фразу з 6-7 слів та сполучення з 3-х цифр. З 

4-х років повторює складні фрази та сполучення з 4-5 цифр. У 5 років з набору 

10 слів запам'ятовують 6-7.Дослідження процесів мислення. 

o Дошки Сегена, кубики Кооса. 

o Методика складання малюнків, спочатку розрізаних на 3-4 рівних 

частини, а потім - на більшу кількість частин із складнішою конфігурацією. 

o Класифікація предметів за родовою і функціональною ознакою (для 

чого призначений), розуміння змісту сюжетних картинок. 

У 3 роки дитина правильно називає усе, що зображено на малюнку, 

пояснює, хто та що робить, орієнтується в часі дії. У 4 роки дитина чітко 

орієнтується ще й у порах року. У 5 років дитина може згрупувати малюнки за 

сюжетами. 

За нормального розвитку дитини в кінці дошкільного віку такі операції 

мислення, як аналіз, порівняння, узагальнення вже виконуються згорнуто. 

Специфічні форми прояву емоційно-вольової сфери дошкільнят: 
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- ускладнюється встановлення контакту - у дітей із підвищеним рівнем 

тривожності, загальмованістю, невротичними реакціями; 

- відхід від контакту - в аутичних дітей; 

- легкість контакту, що поєднується з поверховістю - може бути пов'язана 

з інтелектуальним недорозвитком; 

- відсутність реакції на похвалу - або не розуміє змісту і значення 

похвали, або байдужа до оцінки дорослого; 

- різке поліпшення результативності виконання завдань після похвали - 

властиве невротизованим дітям; 

- відсутність реакції на зауваження - це ознака або зниження інтелекту (не 

розуміє його значення), або розбещеність (обмеження та вказівки незвичні для 

дитини); 

- реакції на труднощі і невдачу в діяльності: 

o самі помічають свої невдачі ("Ой!", "Неправильно", "Не так"), 

зосереджено переробляють завдання, намагаючись досягти правильного 

результату та звертаючись, за необхідності, до дорослого - в нормі; 

o починає хаотично перебирати варіанти рішень, прагне виконати 

завдання до кінця - невротизованість; 

o невиправдано гучний сміх або плач - у дітей з невротичними реакціями, 

а також у розбещених дітей; 

o рухова розгальмованість у відповідь на невдачу - наявність мінімальної 

мозкової дисфункції та більш серйозних церебральних порушень (швидко та 

неадекватно маніпулює об'єктами, втрачає мету дій і не доводить виконання 

завдання до кінця); 

o активна відмова від виконання завдання (агресивні дії) - при органічній 

збуджуваності й патохарактерологічних особливостях; 

o пасивна відмова (мовчки перериває роботу і не робить спроб виправити 

помилку) - у дітей з інертністю психічних процесів; 
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o якщо дитина, якій більше 3-х років, постійно звертається до дорослого, 

питаючи, чи правильно вона виконує завдання, це може бути ознакою 

інфантилізму або результатом виховання за типом гіперопіки. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись 

разом із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або 

навчальними матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна 

надаватися таким комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: 

практична реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 

3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 
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4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та 

додаткових джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, 

опрацювання рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, 

що вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком 

рекомендованої літератури, формами проведення лекційних і семінарських 

занять, формами контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання 

навчальних матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських 

занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 

1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 
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2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання 

як конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Методологічні основи патопсихології.  

1. Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

Історичний розвиток патопсихології. 

2.Термінологічний словник.  

 

20 

 Кредит 2. Розлади психічних процесів та 

інтелекту 

 

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Аутичні розлади. 

Контрольна робота 1. 

 

20 

 Кредит 3. Розлади свідомості . Розлади 

особистості. 

 

3.   Самостійна робота № 3. 

1. Розробка тестів. (30 тестів: 5  тестів за кожним 

кредитом, по 4 варіанти відповіді) 

2. Есе  на тему: «Вплив  соціальних факторів  на 

патопсихологічні розлади особистості» 

20 

 Кредит 4. Вікова патопсихологія  

4. Самостійна робота № 4. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

Методики дослідження патопсихологічних розладів у 

дітей дошкільного віку. Психодіагностика розладів. 

Методики дослідження патопсихологічних розладів у  

дітей молодшого шкільного  віку.  Психодіагностика 

розладів. 

Контрольна робота 2. 

20 

 Кредит 5. Загальні проблеми психологічного 

консультування. 

 

 

5.  Самостійна робота № 5. 

Творче завдання. «Модель ефективного 

консультування». 

Контрольна робота 3. 

 

20 

 Кредит 6. Проблеми психологічного 

консультування. 

 

 

6.  Самостійна робота № 6. 

Конспект першоджерела.   

20 
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«Методологічні проблеми та основні теоретичні 

напрямки в консультуванні». 

Контрольна робота 4. 

 

Разом:  120 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Історичний розвиток патопсихології. 

2. Світова історія розвитку поглядів на патологію. 

3. Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні/ 

4. Основи дитячої патопсихології. 

5. Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки. 

6. Порушення психічного розвитку немовлят.  

7. Порушення психічного розвитку дітей раннього віку.  

8. Порушення психічного розвитку дітей дошкільного віку. 

9. Порушення психічного розвитку дітей  молодшого шкільного віку. 

10. Психологічна допомога при розладах психічного розвитку дітей.  

11. Основні розлади пізнавальної діяльності. 

12. Розлади емоційно-вольової сфери особистості.  

13. Клінічні неврози і їх прояв. 

14. Психоз як глибокий розлад психіки людини. 

15.  Психопатія та її  типології. 

16. Історія розвитку психологічного консультування. 

17. Умови проведення психологічного консультування. 

18. Інтимно-особистісне психологічне консультування. 

19. Сімейне консультування як вид психологічного консультування. 

20. Психолого-педагогічне консультування. 

21. Психолого-управлінське консультування. 

22. Ділове консультування як вид психологічного консультування. 

23. Умови ефективності та результативності психологічного консультування.  

 

 

 

 

 

 

 



 159 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

                                                   

За напрямом 6.010102 Початкова освіта 

Спеціальність Початкова освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 

 



 160 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

(заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів є написання контрольних робіт. Контрольна робота є 

своєрідним підсумком здобутих студентом теоретичних знань, 

практичних умінь та навичок. Контрольна робота дозволяє 

перевірити рівень самостійного мислення автора, його вміння 

збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст 

контрольної роботи і оформити її згідно з вимогами. Метою 

контрольної роботи є розвиток у студентів здібностей самостійно 

працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 

глибоко опрацювати спеціальну та методичну літературу; 

проаналізувати фактичні дані; систематизувати зібраний матеріал; 

правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається 

студенту для переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 
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5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок 

звичайного зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що 

студент погано орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи 

не дозволяє достатньо розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин 

роботи. 

7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 

8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, 

вона повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни 

«Вікова психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному 

журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної 

бібліографії; конспектування матеріалів; використання багатьох 

джерел (10-15 джерел). Література оформлюється в алфавітному 

порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш 

трьох розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність 

викладання; структура контрольної роботи (або зміст) складається з: 

вступу, основної частини, загального висновку, списку використаної 

літератури, додатків. Вступ включає: обґрунтування актуальності 

теми, її наукове та практичне значення; визначення предмету та 

об’єкта дослідження; аналітичний огляд літератури, визначення 
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мети та завдань. Основна частина викладає зміст дослідження та 

складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні 

положення, а також рекомендації та пропозиції практичного 

характеру. Додатки створюються для запобігання перевантаженням 

тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння 

студента працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи 

точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання 

оформлюються в скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 

      23-  номер сторінки використаної літератури.       

Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  

використаної  літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  

використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  

роботи  за алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  

повну  назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  

кількість  сторінок.  Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  

пресі,  зазначають  прізвище,  ініціали  автора,  назву  статті,  назву  

журналу  або  газети,  рік видання,  номер, сторінки.  
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Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного 

Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати 

назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати 

посиланням на літературу і джерела, що були опрацьовані. При 

цьому дотримуватися вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної 

роботи студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. 

У разі необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Тест з дисципліни  

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

  (по кредиту 1) 

Зразок  

1.Патопсихологія від грецької мови: 

А) «хвороба»; 

Б) «затримка»; 

В) «безпека»; 

Г) «сам»; 

2.Патопсихологія як самостійнагалузьпсихологічної науки почала 

формуватися.. 

А) на поч. ХХ століття; 

Б) в ХІХ столітті; 

В) в кінці ХХ століття; 

Г) на поч. ХІХ століття. 

3.Хто надавав великезначеннязближеннюпсихології і психіатрії: 

А) В.М.Бехтерев; 

Б) Л.С.Виготський; 

В) І.М.Сеченов; 

Г) А.Н.Леонтьєв. 

4.Які фактори впливають на детермінанти відхилень: 

А) генетичні; 

Б) спадкові, соціальні; 

В) соціальні; 

Г) індивідуальні. 

5.Скільки виділяють концепцій дефектів, розглядаючи проблему порушень 

психічного розладу в концепції Виготського? 

А) 1; 

Б) 3; 
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В) 2; 

Г) 5. 

6.Якого типуміжфункціональних взаємин не існує: 

А) асоціативні зв`язки; 

Б) ієрархічні зв`язки; 

В) явища тимчасової незалежності функцій; 

Г) духовні. 

7. Для акселерації характерно: 

А) прискорення психічного і фізичного розвитку; 

Б) загострення психічного розвитку; 

В) замкнутість, прихованість почуттів; 

Г) занепокоєння, збудливість, тривога. 

8.Основним методом патопсихологічнихдосліджень є: 

А) тест; 

Б) експеримент; 

В) бесіда; 

Г) опитувальник. 

9. З якими галузями науки патопсихологія не має  взаємозв`язок: 

А) медичною та віковою психологією; 

Б) психопатологією, педагогікою; 

В) дитяча та судова психологія; 

Г) історією та математикою. 

10.При патологіях та порушеннях психічного розвитку відбувається явище. 

А) асинхронія; 

Б) синхронія; 

В) діахронія; 

Г) універсологія. 
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Тест з дисципліни  

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

  (по кредиту 2) 

Зразок 1.Відсутність або недорозвиненість мовлення внаслідок органічного 

ураження мовлення кори головного мозку із внутрішньоутробному або 

ранньому періоді – це… 

А)алалія; 

Б)дислексія; 

В)дизграфія; 

Г)дискилькулія. 

2.Які є види алалій? 

А) моторна; 

Б) сенсорна; 

В)  і моторна і сенсорна; 

Г) поведінкова; 

3.Дизграфія- це… 

А) порушення навичок лічби; 

Б) порушення мовлення; 

В) порушення мовлення процесу читання; 

Г)порушення процесу письма. 

4. Що не відноситься до ознак епілепсії? 

А)раптові зміни настрою; 

Б)високий рівень інтелекту; 

В) порушення сну; 

Г) відчуття жару або холоду; 

5.Назвати причину, яка не входить до причин виникнення дитячого аутизму? 

А)спадковість; 

Б)реакція дитини та байдужість з боку матері; 

В) занижена самооцінка; 
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Г) ураження головного мозку; 

6. Аномалія характеру, неправильне, патологічний розвиток, що 

характеризується дисгармонією в емоційній і вольовій сферах, це: 

А) затримка психічного розвитку; 

Б) олігофренія; 

В) психопатія; 

Г) акцентуація характеру. 

7.До дизгармонійного розвитку відносять: 

А) дизграфія та дискулькулія; 

Б) епілепсія; 

В) психопатію та невротичні розлади; 

Г) аутизм; 

8. П. Б. Ганнушкін, О. В. Кербиков, Г. К. Ушаков виділяють ….типологій? 

А)7; 

Б) 5; 

В) 10; 

Г ) 2; 

9. Скільки існує груп розладів з аутизму? 

А)  7 груп; 

Б) 4 групи; 

В) 2 групи; 

Г) 10 груп; 

10. Невропатія – це… 

А) аутизм; 

Б) шизоїдна психопатія; 

В) збудливість; 

Г) вроджена дитяча нервовість;  
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Тест з дисципліни  

«Патопсихологія та психологічне консультування» 

  (по кредиту 5) 

Зразок 1.До групи професійних консультантів належать. 

а) вчителя 

б) священики 

В) психологи 

Г) психотерапевти 

2. Сімейне консультування не проводиться з питань . 

А) вибір чоловіка чи жінка; 

Б) розв'язання конфліктів; 

В) розподіл обов'язків; 

Г)вдосконалення педагогічного колективу; 

3) Не э завданням психологічного консультування : 

A)Лікування клієнта, що звернувся від психосоматичних захворювань 

Б)розповідь про побут 

B) Надання оперативної допомоги клієнту в розв’язанні психологічної 

проблеми, що виникла 

Г)Діагностування клієнта з метою подальшої корекційної роботи 

4.3а тривалістю співпраці психолога і клієнта консультацій не буває: 

А)разова консультація; 

Б)короткотривала консультація; 

В) довготривала консультація; 

Г)середньотермінова консультація. 

5. Яка структура терапевтичної ситуації правильна? 

А)клієнт - консультант - проблема; 

Б)консультант-проблема; 

В) клієнт-консультант;  

Г) консультація. 
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6. Який основний метод роботи консультанта? 

А) спостереження; 

Б) бесіда; 

В) інтерв'ю; 

Г) тест; 

7. Консультація- це… 

А) відгук; 

Б)спостереження за людьми; 

В) порада; 

Г)монолог клієнта. 

8. Як допомагає консультування людині? 

А) допомагає вибирати і діяти за власним розсудом; 

Б) допомагає розвинути стару поведінку; 

В) допомагає не сприяти на розвиток особистості; 

Г) допомагає не самому приймати рішення; 

9. У процесі консультації консультант відповідає за: 

А) умови безпеки консультації; 

Б)технологію доступу до розв'язання проблем клієнта; 

В) бажання здійснити зміну рольової поведінки клієнта; 

Г) нерозголошення отриманої інформації. 

10. Сфери невербального контакту у психологічному консультуванні: 

А) контакт очей; 

Б) вираз обличчя; 

В)тон і гучність голосу; 

Г) розпитування клієнта. 
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