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Вступ

Прог ра ма кур су па топ си хо логії для сту дентів – ме дич -
них пси хо логів підго то ва на з ура ху ван ням су час них те о ре тич -
них і прак тич них ви мог до знань та на ви чок, не обхідних май -
бутнім ме дич ним пси хо ло гам при ро боті з хво ри ми, які мають
різні фор ми па то логії, уск лад не ни ми психічни ми роз ла да ми, а
та кож з, влас не, психічною па то логією, яка нерідко суп ро -
воджуєть ся або уск лад нюєть ся різни ми зах во рю ван ня ми со ма -
тич ної сфе ри.

Пред ме том та зав дан ня ми па топ си хо логії є досліджен -
ня фе но ме но логії по ру шень психічної діяль ності у різних її
фор мах при різних психічних зах во рю ван нях. На відміну від
клінічних дис циплін, па топ си хо логія вив чає особ ли вості зміни
психічних про цесів при ок рес ле них клінічних синд ро маль них
фор мах психічних хво роб. Важ ли ви ми для розк рит тя в прак -
тичній па топ си хо логії є пи тан ня ди фе ренціаль ної діаг нос ти ки,
роз вит ку па топ си хо логічно го де фек ту, прог но зу ван ня роз вит ку
по ру шень психічних функцій та ре абілітації хво рих.

Вив чен ня дис ципліни має на меті підви щен ня рівня
освіче ності, всебічно го роз вит ку осо бис тості сту ден та, йо го
здат ності постійно вдос ко на лю ва ти пси хо логічну, ме ди ко&пси -
хо логічну, на у ко во&дослідну та пе да гогічну майс терність.

Підруч ник спря мо ва ний на до по мо гу в ово лодінні ба -
зо ви ми знан ня ми та на вич ка ми па топ си хо логічно го досліджен -
ня та по даль ше пог либ лен ня й удос ко на лен ня знань та вмінь
ме дич но го пси хо ло га в ліку валь но&профілак тич них зак ла дах,
на бут тя й закріплен ня на ви чок, про фесійно не обхідних ме дич -
но му пси хо ло гу.
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За галь ний пе релік конт роль них
пи тань до ма теріалу підруч ни ка,
ре ко мен до ва них для са мо ко нт ро лю

1. Пред мет та зав дан ня па топ си хо логії.
2. Взаємозв’яз ки па топ си хо логії з інши ми розділа ми ме дич -

ної пси хо логії та ме дич ни ми та пси хо логічни ми дис ципліна ми.
3. Роз ви ток вітчиз ня ної па топ си хо логії.
4. Ос новні діаг нос тичні підхо ди в па топ си хо логії.
5. По нят тя стан дар ти зації валідності та надійності.
6. Ком по нен ти па топ си хо логічно го досліджен ня.
7. Ос но ви про ве ден ня пси хо логічно го досліджен ня, ос новні

ме то ди.
8. Підго тов ка і ор ганізація досліджен ня. Виз на чен ня зав дань,

гіпо те зи, об’єкта, пред ме та та ме ти.
9. Пла ну ван ня й ор ганізація про це су обс те жен ня.
10. Те о ре тичні за са ди і прин ци пи про ве ден ня пси ходіаг нос -

тич них про це дур.
11. Ви ко рис тан ня спос те ре жен ня в пси ходіаг нос тиці.
12. Опи ту ван ня як ме тод пси ходіаг нос тич но го досліджен ня.
13. Ха рак те рис ти ка пси хо логічно го тес ту ван ня.
14. Ви ди кла сифікацій пси ходіаг нос тич них тестів.
15. Ос новні гру пи пси ходіаг нос тич них ме то дик.
16. Прин ци пи по бу до ви екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го

досліджен ня.
17. Ме то ди досліджен ня осо бис тості.
18. Ме то ди досліджен ня психічних станів.
19. Ме то ди досліджен ня психічних про цесів.
20. Відчут тя, сприй нят тя, уяв лен ня.
21. Ос новнi ви ди роз ладiв вiдчуттiв та сприй нят тя у за гальній

клінічній прак тиці.
22. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня

відчут тя, сприй нят тя, уяв лен ня.
23. Ува га, ви ди ува ги.
24. Виз на чен ня ува ги. Ос новнi ви ди роз ладiв ува ги у за гальній

клінічній прак тиці.
25. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня ува ги.
26. Пам’ять.
27. Ос новнi ви ди роз ладiв пам’яті.
28. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня

пам’яті.
29. Мис лен ня, йо го еле мен ти.
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30. Роз ла ди мис лен ня в клiнiчнiй прак тицi.
31. Ме то ди досліджен ня мис лен ня.
32. Інте лек ту аль на діяльність в ціло му.
33. По ру шен ня інте лек ту аль ної діяль ності.
34. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня

інте лек ту.
35. Ха рак те рис ти ка афек тив ної сфе ри.
36. По ру шен ня емоційної діяль ності.
37. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня

емоцій.
38. Пот ре би, по тя ги, їх кла сифікація.
39. Хво роб ливi змiни по тягiв, та по ведiнки.
40. Ме то ди екс пе ри мен таль но&пси хо логічно го досліджен ня волі.
41. Мо ва та її влас ти вості.
42. По ру шен ня мо ви.
43. Ме то ди діаг нос ти ки по ру шень мов лен ня.
44. Тем пе ра мент, ха рак тер та осо бистість.
45. Осо бистість, за галь на ха рак те рис ти ка. По нят тя ак цен -

туацій та пси хо патій.
46. Ме то ди досліджен ня тем пе ра мен ту, ха рак те ру та осо бис тості.
47. Рiвнi iндивiду аль ностi, по нят тя нор маль но го ха рак те ру.
48. Рiвнi яс ностi свідо мостi.
49. Роз ла ди свідо мості у за гальній клінічній прак тиці.
50. Ха рак те рис ти ка ор ганічних психічних роз ладів.
51. Ха рак те рис ти ка за леж ної по ведінки (ал ко голізм, нар ко -

манії та інші).
52. Ха рак те рис ти ка ши зоф ренії та ма яч них психічних роз ладів.
53. Ха рак те рис ти ка афек тив них роз ладів.
54. Ха рак те рис ти ка нев ро тич них роз ладів.
55. Ха рак те рис ти ка роз ладів осо бис тості.
56. Ха рак те рис ти ка ро зу мо вої відста лості.
57. Етичні ас пек ти ве ден ня пси хо логічно го спос те ре жен ня.
58. Ос новні прин ци пи про фесійної ети ки при про ве денні

пси ходіаг нос ти ки.
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