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1. ВСТУП 

 Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Основи клінічної та патопсихології» та «Методичних 

вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 

програми дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 № 37/роз.  

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 

та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

№ 

пор

. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних  занять  

(год.) 

Усього Лекції 
Прак-

тичні 
СРС 

1 2 3 4 5 6 

Модуль №1 «Основи клінічної норми та патології» 

7 семестр 

1.1 

Предмет та завдання клінічної та 

патопсихології. Основні принципи 

та методи патопсихологічного 

дослідження 

10 2 2 6 

1.2. 

Історія розвитку поглядів на 

психічну патологію та її лікування. 

Історія розвитку патопсихології 

9 2 2 5 

1.3 
Патопсихологічні регістр-синдроми 

та психопатологічні синдроми 
10 2 2 6 
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1.4 

Патопсихологічна характеристика 

розладів психіки та поведінки 

внаслідок органічного ураження 

головного мозку 

10 2 2 6 

1.5 

Патопсихологічні особливості 

розладів психіки та поведінки 

внаслідок вживання психоактивних 

речовин 

9 2 2 5 

1.6 

Патопсихологічна диференційна 

діагностика розладів особистості у 

дорослих 

10 2 2 6 

1.7 
Патопсихологічні особливості 

епілепсії та розумової відсталості 
9 2 2 5 

1.8 

Патопсихологічна характеристика 

невротичних, пов’язаних зі стресом 

та соматоформних розладів. 

9 2 2 5 

1.9 

Патопсихологія поведінкових 

синдромів, пов’язаних з 

фізіологічними порушеннями. 
3 1 - 2 

1.10. Модульна контрольна робота № 1 3 - 1 2 

1.11 Домашнє завдання 8 - - 8 

Усього за модулем №1 90 17 17 56 

Усього за 7 семестр 90 17 17 56 

Усього за навчальною дисципліною 90 17 17 56 

 

2.1.1. Домашнє завдання 
Домашнє завдання (ДЗ) виконуються у восьмому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим 

етапом у засвоєнні навчального матеріалу. 

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 

«Основи арт-терапії».  

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
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Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин самостійної 

роботи 

 

3.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1.  Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології: навч. посібник / 

Н.Ю.Максимова, К.Л.Мілютіна, В.М.Піскун. – К.: Перун, 2010. – 464 с 

3.1.2. Закалик Г.М., Терлецька Ю.М. Патопсихологія: понятійно-

термінологічний словник: навчальний посібник/ Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька. 

– Львів.: Вид-во Львівська політехніка, 2016. – 156 с. 

3.1.3. Клінічна психодіагностика: Практикум / Редактор-упорядник проф. 

М.В.Миколайський. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. – 228 с.  

3.1.4. Мартинюк І. А. Патопсихологія. Навчальний посібник. — К.: Центр 

учбової літератури, 2008. — 208 с. 

3.1.5. Морозов С. М., Бондар В. В. Клінічна психологія: Навч. посіб. / 

Інститут післядипломної освіти Київського національного ун-ту ім. Тараса 

Шевченка. — К. : ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. — Ч. 1 : Психологія 

лікувальних впливів. Феномен плацебо. — 114с. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.6. Гінгер С. Психотерапія: 100 хибних уявлень або як зробити свій 

вибір / С. Гінгер. – Львів: Каменяр, 2007. – 150 с. 

3.1.7. Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, 

И.В. Крук. - К: Здоровье, 2006. - 280 с. 

3.1.8. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості / Бондаренко 

О.Ф. – Харків: Фоліо, 2005. – 237 с. 

3.1.9. Бурлачук Л. Ф. Основы психотерапии / Л. Ф. Бурлачук, И. А. 

Грабская, А. С. Кочарян. – К.: Ника-Центр, 2005. – 320 с 

3.1.10. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-

методичний посібник. – Херсон, 2009.- 192 с. 

3.1.12. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор 

Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с. — Укр., рос. та англ. мовами. 

Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической 

психологии. -- Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 480 с. 

http://www.shag.com.ua/plan-roboti-metodichnoyi-studiyi-misto-majstriv.html
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3.1.13. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-

методичний посібник. – Херсон, 2009.- 192 с. 

3.1.14. Клиническая психология: энциклопедический словарь/Под 

ред.А.В.Петровского. – М.:ПЕР СЭ, 2007. – 410 с. 

 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до ТЗН 

 
№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за 

тематичним планом 
Кількість 

1.  Конспект лекцій до курсу 

«Основи клінічної та 

патопсихології». 

1.1-1.8 Електронна версія 

2. Список питань до заліку 1.1-1.8 Електронна версія 

3. Пакет завдань для модульної 

контрольної роботи 

1.9 2 

 

 

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 

7 семестр 

Модуль №1 Мах 
Кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання та захист завдань на практичному 

занятті (5 бал.х8) 

40 (сумарна) 

Експрес-контрольні роботи (5 бал.х2) 20 (сумарна) 
 Для допуску до виконання модульної контрольної 

роботи №1 студент має набрати не менше 41 балів 
 
 
студент має набрати не менше 18 бал 

 
 
 
 
 
 

Модульна контрольна робота №1 20 

Виконання та захист домашнього завдання 8 

Усього за модулем №1 88 

Семестровий екзамен 12 

Усього за 8 семестр 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

 



 Система менеджменту якості. 
Робоча навчальна програма  

навчальної дисципліни  
" Основи клінічної та 

патопсихології " 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

РНП 12.01.07 – 01-2020 

Стор. 8 із 18 
 

 

 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 

в балах оцінкам за національною шкалою 
Таблиця 4.2 

Рейтингова оцінка в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Виконання та 

захист завдань 

на 

практичному 

занятті 

Експрес 

контрольні 

роботи 

Виконання 

та захист 

домашнього 

завдання 

Виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

5 5 7-8 18-20 Відмінно 

4 4 6 15-17 Добре 

3 3 5 12-14 Задовільно 

менше 3 менше 3 менше 5 менше 12 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за 

національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

  

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінці 

за національною шкалою 

Модуль №1 
Оцінка за національною 

шкалою 

79-88 Відмінно 

66-78 Добре 

53-65 Задовільно 

менше 53 Незадовільно 

4.5. Підсумкова модульна рейтингова оцінка в балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за 

національною шкалою (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4            Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 

модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6) 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

75-81 С 
Добре (в загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок) 

67-74 Задовільно D 
Задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
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60-66 Е 
Достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F Незадовільно (з обов'язковим повторним 

курсом) 

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці. 

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку 

до диплома. 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 
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 (Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№  

зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 

№ 

пор. 

Прізвище ім'я по-

батькові 

Дата 

ревізії 

Під

пис 

Висновок 

щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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