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Психопатологія // Патопсихологія 
 Психопатологія – галузь психіатрії, яка вивчає 

патологію психіки на підставі 
загальноклінічних категорій (виникнення і 
протікання хвороби як клінічно закономірна 
зміна симптомів і синдромів), виявляє, описує і 
систематизує прояви порушених психічних 
процесів. 

 Патопсихологія – розділ медичної психології, 
який вивчає особливості психічної діяльності 
при психічних і соматичних захворюваннях. 



Патопсихологія як психологічна 
дисципліна  

вивчає закономірності розладів і 
відхилень психічної діяльності і 
якостей (властивостей) особистості 
людини: 

1) визначає причини аномальної поведінки;  
2) виявляє приховані ознаки порушень вищих 
психічних функцій;  
3) орієнтована на раннє виявлення симптомів 
психічного недорозвитку 



Завдання патопсихології 
 Аналіз закономірностей розладу психіки, змін 

особистості 

 Психологічна діагностика порушень психіки 
хворого для уточнення діагнозу, проведення 
експертизи  



Патопсихологічне обстеження: 

- спрямоване на корекцію, реабілітацію хворого;  

- часто проводиться при експертизах; 

- визначає підбір діагностичних методик. 



Принципи патопсихологічного 
обстеження: 

1) якісний аналіз форм розпаду психіки, розкриття 
механізмів порушень психічної діяльності і 
можливостей їх відновлення; 

2) актуалізує розумові операції хворого + його 
особистісне відношення до експерименту;  

3) виявляє структуру змінних + збережених форм 
психічної діяльності;  

4) передбачає використання різноманітних 
діагностичних методик з метою виявлення агравації 
і симуляції. 



Принципи вітчизняних патопсихологічних 
досліджень (за Б.В.Зейгарник) 

 Можливість досліджувати психічні порушення як 
порушення діяльності 

 Якісний аналіз особливостей протікання психічних 
процесів хворого 

 Оцінка характеру порушень у комплексі з даними цілісного 
патопсихологічного дослідження 

 Здійснення за допомогою експериментальних завдань, які 
можуть актуалізувати розумові операції, якими 
користується людина, та мотиви, що спонукають цю 
діяльність 

 Виявляти не лише структуру змінених, а й збережених 
форм психічної діяльності хворого 

 Врахування ставлення хворого до досліду 
 Використання великої кількості методик 
 Обстеження дітей має виявляти її потенційні можливості 



Патопсихологічний експеримент  
 створення штучних умов для виявлення 

патології психічної діяльності людини 

Результати спостереження за хворим 
перевіряються експериментальним 
дослідженням.  

Заключення патопсихолога у клініці – відповідь 
на запит, який зробив лікар хворого.  

Діагноз хворому ставить психіатр, співставляючи 
клінічну картину психічного захворювання і 
інформацію від патопсихолога про психічну 
структуру дефекту.  



Симптом  

 статистично значиме відхилення показника 
життєдіяльності організму від норми, 
або виникнення нового, не властивого 
здоровому організму, явища 



Синдром 

 патогенетична зумовлена сукупність 
симптомів, ознак психічного розладу,  
які внутрішньо взаємопов’язані між собою 



Патопсихологічні синдроми  
дитячого віку (за В.В. Ковальовим) 

 невропатія 

 ранній дитячий аутизм 

 гіперактивність; патологічні страхи 

 тотальний і парціальний психічний недорозвиток 



  Психічна патологія 
 відхилення від загальноприйнятих норм,  

які супроводжуються постійними душевними 
стражданнями, психічною дисфункцією і 
небезпекою, яку несе в собі людина 

 

Патологія // Ексцентричність?? 



Терапія 
 спеціальний, систематичний процес, 

спрямований на те, щоб змінити патологічну 
поведінку на більш нормальну 



Зв'язок патопсихології  
з іншими науками 

 медична психологія 

 психологія 

 судова, трудова, військова експертиза 

 психопатологія 

 вікова психологія 

 дитяча психологія 

 судова психологія 

 педагогіка 



Фахівці, які потребують знання 
патопсихології 

 Психіатри 

 Клінічні психологи, психологи-консультанти 

 Медсестри 

 Сімейні терапевти 

 Соціальні педагоги, соціальні робітники 



Історія розвитку поглядів на психічну 
патологію та її лікування. 

Історія розвитку патопсихології 

Патопсихологія як наука 



Світова історія розвитку поглядів  
на патологію та її лікування 

 Погляд первісних людей (трепанація, екзорцизм) 
 Античні часи (Стародавні Греція та Рим) 

 Алкмеон Кротонський (500 р. до н.е.) –  
мозок  – орган психічної діяльності 

 Гіппократ (460-377 рр. до н.е.) – дисгармонія 4-х рідин є 
причиною захворювання мозку, 
описи меланхолійних і маніакальних станів, недоумкуватості, 
імбецильності 

 Цельс (І-ІІ ст. н.е.) – 3 групи психічних захворювань: гострі 
гарячкові, хронічні безгарячкові, галюцинаторно-маячні. 
Пропонував методи лікування 

 Аретей Каппадокійський – описав маніакальту та депресивну 
фазу психозу 

 Целій Авреліан (V ст. н.е.) – причина психічних хвороб – 
соматичні захворювання 

 Поєднання медичних і психологічних засобів 



Європа, середні віки: демонологія 

 Суди святої інквізиції 

 Відродження екзорцизму 

Ренесанс: притулки, богодільні 

 Йоган Вейер (1515-1588) – перший медик, який 
спеціалізувався на душевних захворюваннях 

 сер. XV ст. – притулки перетворювались на в'язниці 

Гуманістичні ідеї XVIII-XIX ст.: моральне лікування 

 Філіп Пінель (фр.), професор мед.школи, реформи у 
лікарнях для душевнохворих 

 Вільям Тюк (англ.) – реформи на півночі Англії 

 О’Коннолі (шотл.) – ліквідувати утиск хворих 

 Бенджамін Раш, Дрроті Дікс (США) – людяність у 
турботі стає предметом уваги суспільства 



 Е.Кант: психіатрія – не медична, а філософська наука.  
Психоз – хвороба душі, наслідок злої волі чи гріха.  
Не визнавали ролі соматичних порушень у 
виникненні психічних розладів 

 Школа соматиків (нім.психіатрія, В.Грізінгер, 1876 р.) 
Основа психічних порушень – патологічні процеси в 
мозку 
Зближення психіатрії з загальною медициною 

 Французькі психіатри (Й.Ескіроль, Й.Фальре, 30-ті рр. 
ХІХ ст.) – класифікація психозів 

 Кінець ХІХ ст. – зміна ситуації на гірше,  
поширена тривала госпіталізація 

 Поч. ХХ ст. - 2 точки зору на причини виникнення 
психічних порушень: соматогенна і психогенна 
Виникнення патологічної психології 



Становлення вітчизняної 
патопсихології 

 ХІ ст. – релігійно-містичні погляди на психічні хвороби 
(юродиві, блаженні при монастирях) 

 Указ Івана Грозного, 1554 р., діяв до ХVІІІ ст. 

 Закон Петра І (1775 р.) про влаштування спеціальних 
будинків 

 Сер. ХІХ ст. – психіатричні лікарні у Харкові, Одесі, Казані, 
Новгороді, Твері 

 П.А.Бутківський, професор хірургії та психіатрії, Харківський 
університет; 1834 р. підручник з психіатрії 

 В.Х.Кандинський (вчення про псевдогалюцинації), 
В.П.Осипов, І.П.Павлов, П.Б.Ганнушкін (психози як діяльність 
всього мозку), П.К.Анохін, Г.Н.Крижанівський, 
В.П.Протопопов (патофізіолог), Й.А.Поліщук, Т.І.Юдін тощо 



 Міцні природничо-наукові традиції (І.М.Сєченов, 
О.О.Ухтомський, В.М.Бехтерєв, І.П.Павлов) 

 Експериментальна патопсихологія: О.М.Бернштейн, 
Ф.Г.Рибаков 

 Вимоги до методик експериментально-психологічного 
дослідження душевнохворих (В.М.Бехтерєв, 
С.Д.Владичко, В.Я.Анфімов): простота, потративність, 
попереднє випробовування 

 А.Ф.Лазурський, зав. психоневрологічної лабораторії, 
розробив природний експеримент 

 Психіатрична клініка у Москві: С.С.Корсаков, 
А.А.Токарський 

 Ідеї про предметну діяльність: Л.С.Виготський, 
О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія, П.Я.Гальперін, Л.І.Божович, 
А.В.Запорожець 


