1. Назва модуля: Патопсихологія
2. Код модуля: ВПППБ.2.15.1.
3. Тип модуля: Вибірковий
4. Семестр: V
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 90 (кредити ЄКТС – 3,0)
аудиторні години денна форма навчання - 36 год. (лекції 20 год., семінарські заняття 16
год.), заочна форма навчання - 12 год. (лекції 8 год., семінарські заняття 4 год.)
6. Лектор: д.м.н., професор Пріб Гліб Анатолійович
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: сформувати чіткі знання про механізми порушення психологічної діяльності і види
патології окремих психічних функцій, а також порушення сфери особистості, вміти
розрізняти психологічні феномени і патопсихологічні симптоми.
вміти: діагностувати порушення психологічної діяльності і види патології окремих
психічних функцій, а також порушення сфери особистості, вміти розрізняти психологічні
феномени і патопсихологічні симптоми.
8. Спосіб навчання: аудиторне
9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:
пререквізит: клінічна психологія, психодіагностика, психосоматика,
кореквізит: психологія травмуючих ситуацій, загальна психологія
10.Зміст модуля:
Типи перебігу психічних захворювань і основні психопатологічні синдроми. Розлади
когнітивної та емоційно-регулятивної сфер. Патопсихологія шизофренії, епілепсії та
маніакально-депресивного
психозу.
Психічні розлади
при
психосоматичних
захворюваннях та у похилому і старечому віці
11.Рекомендована література:
 Зейгарник Б. В. Патопсихология: учеб. пособие [для студ. вузов.] – М. : Эксмо, 2010. –
364 с.
 Мартинюк І. А. Патопсихологія / Мартинюк І. А. – К. : Центр учбової літ- ри, 2008. –
208 с.
 Основи патопсихології (Лекції) – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=642.
 Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб, заведений . –– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 232 с.–
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pedlib.ru/Books/6/0428/6_0428-1.shtml
12.Форми та методи навчання:
Форми: денна, заочна
Методи: лекції, семінарські заняття, самостійна робота
13.Методи та критерії оцінювання: Модульна система, яка включає поточний контроль
знань та контрольний захід, семестровий контроль проводиться у формі заліку та усного
екзамену. Поточний контроль: денна форма навчання – 75 балів; заочна форма навчання –
50 балів; підсумковий контроль: денна форма навчання – 25 балів; заочна форма навчання
–50 балів . Максимальна сумарна оцінка - 100 балів
14. Мова навчання: українська

