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Тема: Предмет та завдання клінічної та патопсихології. Основні принципи та
методи патопсихологічного дослідження
План
1. Предмет патопсихології як галузі нейронаук.
2. Наукові, практичні та методологічні зв’язки патопсихології з суміжними
дисциплінами:

психіатрією,

психопатологією,

клінічною психологією,

нейропсихологією

дефектологією.
3. Практичні задачі і функції клінічних психологів.
4. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.
5. Основні діагностичні патопсихологічні засоби вивчення сфер психічної
діяльності:

співбесіда та спостереження,

патопсихологічний експеримент,

аналіз отриманих результатів та формування висновків.
6. Типологізація експериментально-психологічних методів дослідження та
напрямки їх використання.
Література:
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ІПО КУ ім. Тараса Шевченка, 2001. — Ч. 1 : Психологія лікувальних впливів.
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Патопсихологія: предмет і завдання
Загальне поняття про патопсихологію, її завдання та значення
Психічні аномалії можуть вплинути на життя як відомої людини, так і звичайної, як
багатої, так і бідної. Психологічні проблеми приносять тяжкі страждання і, навпаки,
можуть бути джерелом натхнення та енергії. Сферу науки, яка вивчає психологічні
проблеми, називають патологічною психологією. Дослідники патопсихології збирають
інформацію, щоб мати можливість описати, передбачити і пояснити досліджувані явища.
Ці знання використовуються для виявлення і лікування патологічної поведінки.

Патопсихологія (грец. pathos - страждання, psyche - душа, logos - вчення) - це
розділ медичної психології, який вивчає закономірності розладу психічної діяльності і
властивостей особистості у випадку психічних чи соматичних захворювань.
За

Б. В. Зейгарник,

патопсихологія

вивчає

структуру порушень

психічної

діяльності, закономірності розладу психіки у їх зіставленні з нормою.
Завдання патопсихології:
- аналіз закономірностей розладу психіки, зокрема змін особистості психічно
хворих;
- психологічна діагностика порушень психіки хворого для уточнення діагнозу,
проведення трудової, судової, військової експертизи.
Аналіз патологічних змін здійснюється на базі зіставлення з характером
формування і протікання психічних процесів, станів і властивостей особистості в нормі.
Патопсихологія - галузь психологічної науки, дані якої мають теоретичне й
практичне значення для психології та психіатрії. Вона виходить із закономірностей
розвитку і структури психіки в нормі. Вивчає закономірності розладу психічної діяльності
і властивостей особистості порівняно із закономірностями формування і протікання
психічних процесів у нормі, вивчає закономірності аномальної відображувальної
діяльності мозку.
Дослідження у сфері патопсихології мають теоретичне й прикладне значення для
психології та медичної практики.
Теоретичне:
- патопсихологічний матеріал дає можливість прослідкувати будову різних форм
психічної діяльності (за словами І. П. Павлова, патологічне дуже часто спрощує те, що
закрите від нас у нормі);
- використання патологічного матеріалу може виявитися корисним у вирішенні
питання про співвідношення біологічного і соціального у розвитку психіки.
Прикладне:
-

у

психологічних

лабораторіях

накопичені

експериментальні

дані,

які

характеризують порушення психічних процесів за різних форм захворювань, що можуть
бути додатковим матеріалом у встановленні діагнозу;
- у психологічному експерименті може бути поставлене завдання аналізу
структури, встановлення міри психічних порушень хворого, його інтелектуального
зниження;
- застосування адекватних психологічних досліджень допомагає визначити
характер дії нових лікувальних засобів, які впроваджуються у терапевтичну практику;

- отримані в ході патопсихологічного дослідження дані можуть використовуватись
для аналізу можливостей особистості хворого з точки зору її збережених сторін і
перспектив компенсації втрачених властивостей - з метою вибору психотерапевтичних
заходів і проведення психічної реабілітації.
Поняття про психічну патологію
Що таке психічна патологія визначити дуже нелегко. Більшість відомих визначень
сходяться на тому, що це відхилення від загальноприйнятих норм, які супроводжуються
постійними душевними стражданнями, психічною дисфункцією і небезпекою, яку людина
несе сама собі та оточуючим.
Ознаки психічної патології:
- відхилення від норми (тобто, людина сильно відрізняється від інших людей,
схильна до крайнощів, незвичайна, навіть дивна; судження про те, що слід називати
патологією, залежать від різних обставин, а також від того, що вважається нормою, писані і неписані правила поведінки, прийняті в суспільстві);
- постійні душевні страждання (тобто неприємні переживання; буває, що люди,
чию поведінку можна вважати патологічною, продовжують зберігати позитивний
настрій);
- психічна дисфункція, що заважає людині належним чином виконувати свої
повсякденні обов'язки (патологічна поведінка може призвести до психічної дисфункції,
тобто до нервового розладу, що заважає людині в її повсякденному житті: щось так збиває
її з толку, так хвилює, що вона не може достатньою мірою піклуватися про себе,
підтримувати нормальні соціальні зв'язки чи ефективно працювати);
- небезпека, яку несе в собі людина (крайнім випадком психічної дисфункції є
поведінка, яка стає небезпечною для самої людини і для інших; однак багато людей, які
страждають від постійної тривоги, депресії і навіть дивно себе поводять, не несуть
безпосередньої небезпеки ні для себе, ні для інших).
Суспільству важко відрізнити патологію, що потребує лікування, від незвичайних
особливостей індивідуальної поведінки - у цьому випадку ніхто не має права втручатись у
життя людини.
Час від часу ми бачимо людей чи чуємо про людей, які, за звичайною точкою зору,
поводять себе дуже дивно, наприклад, дізнаємось про те, що дехто живе сам з дюжиною
котів і практично ні з ким не розмовляє. Поведінка таких людей відхиляється від норми,
вона може приносити людині неприємності, може сприяти психічній дисфункції, але
багато спеціалістів вважають її швидше ексцентричною, ніж патологічною.

Дії, спрямовані на те, щоб змінити патологічну поведінку на більш нормальну, терапія. Це спеціальний, систематичний процес.
Зв'язок патопсихології з іншими галузями наукового знання та практики
Патопсихологія тісно пов'язана з такими галузями наукового знання та практики:
- медична психологія (патопсихологія є однією із складових медичної психології,
що інтенсивно і плідно розвивається);
- психологія (аналіз патологічних змін здійснюється на підставі зіставлення з
характером формування і протікання психічних процесів, властивостей і станів у нормі;
патопсихологічні дослідження дають можливість глибше пізнати закономірності
функціонування і розвитку нормальної психіки, вивчити психічну норму, психічне
здоров'я, фактори, які активізують чи гальмують розвиток особистості в ході її онтогенезу
та соціогенезу);
- судова, трудова, військова експертиза (дані патопсихологічних обстежень
використовуються для встановлення міри вираження психічного дефекту);
-

психопатологія

(психопатологічні

дослідження

виявляють,

описують

і

систематизують прояви порушених психічних процесів, а патопсихологія розкриває
характер протікання та особливості структури психічних процесів, що призводять до
спостережуваних симптомів);
- вікова психологія (у певні періоди життя, особливо в час вікових криз, можливе
виникнення, посилення чи загострення психопатологічних проявів; так, існують психічні
захворювання, характерні для підліткового і юнацького віку, захворювання старечого віку
та ін.);
- дитяча психологія (дитячої патопсихологія спеціалізується на вивченні порушень
психічного розвитку в дитячому віці);
- судова психологія (серед правопорушників наявний певний відсоток людей, які
страждають на ті чи інші психічні захворювання чи відхилення);
- педагогіка, зокрема методика навчання (до сфери інтересів патопсихології
входить також і психологічна корекція відхилень та аномалій психічного розвитку).
Принципи патопсихологічних досліджень
На підставі праць Б. В. Зейгарник, можна виділити такі принципи вітчизняних
патопсихологічних досліджень.
- Психологічний експеримент повинен давати можливість досліджувати психічні
порушення як порушення діяльності (оскільки психічні процеси розглядаються в
психології не як природжені здібності, а як такі, що формуються за життя). Він повинен
бути спрямований на якісний аналіз різних форм розладу психіки, на розкриття механізмів

порушеної діяльності і на можливості її відновлення. Якщо йдеться про порушення
пізнавальних процесів, то експериментальні прийоми повинні показати, як розпадаються
ті чи інші мислительні операції хворого, які сформувались у процесі його життєдіяльності,
як видозмінюється процес набуття нових зв'язків, у якій формі викривляється можливість
користування системою старих зв'язків, що сформувались у попередньому досвіді.
- Принцип якісного аналізу особливостей протікання психічних процесів хворого важливо не тільки те, якої складності чи якого обсягу завдання хворий осмислив і
виконав, а й те, як він осмислював, чим були зумовлені його помилки і труднощі. Саме
аналіз помилок, що виникають у хворих у процесі виконання експериментальних завдань,
є важливим матеріалом для оцінювання того чи іншого порушення психічної діяльності
хворих.
- Один і той самий патопсихологічний симптом може зумовлюватися різними
механізмами та бути індикатором різних станів. Так, порушення опосередкованої пам'яті
чи нестійкість суджень можуть виникнути внаслідок порушень розумової працездатності
хворого, порушень цілеспрямованості мотивів, або бути проявом дезадаптації дій.
Характер порушень не є специфічним для того чи іншого захворювання. Він є лише
типовим

для

них

і

може

бути

оцінений

у

комплексі

з

даними

цілісного

патопсихологічного дослідження.
-

Патопсихологічне

дослідження

здійснюється

за

допомогою

таких

експериментальних завдань, які можуть актуалізувати розумові операції, якими
користується людина у своїй життєдіяльності, мотиви, які спонукають цю діяльність. При
цьому патопсихологічний експеримент повинен актуалізувати не лише розумові операції
хворого, а й його особисте ставлення до роботи, самого себе, до результату роботи та ін.
- Будова патопсихологічного експерименту повинна надавати можливість виявляти
не лише структуру змінених, а й збережених форм психічної діяльності хворого. Це
важливо для вирішення питання відновлення порушених функцій. Питання про збережені
можливості постає особливо гостро для з'ясування, наприклад, працездатності хворого,
можливості продовжувати навчання і т.д.
- У патопсихологічному дослідження слід враховувати ставлення хворого до
досліду, яке залежить від його хворобливого стану. Так, здорові досліджувані
намагаються виконати інструкцію, "приймають" завдання, а психічно хворі іноді не лише
не намагаються виконати завдання, а неправильно тлумачать дослід чи чинять активний
опір інструкції. Наприклад, якщо під час проведення асоціативного експерименту із
здоровою людиною експериментатор попереджує, що будуть сказані слова, в які вона
повинна вслухатись, то здоровий досліджуваний активно спрямовує свою увагу на сказані

експериментатором слова. При проведенні цього самого експерименту з негативістським
хворим часто виникає протилежний ефект: хворий активно не хоче слухати. За таких умов
експериментатор вимушений проводити експеримент ніби "обхідним шляхом": вимовляє
слова ніби ненавмисне і реєструє реакції хворого. Нерідко доводиться експериментувати з
хворим, який інтерпретує ситуацію дослідження ідеями маячення, наприклад, вважає, що
експериментатор діє на нього "гіпнозом", "променями". Зрозуміло, що таке ставлення
хворого до експерименту позначається на способах виконання завдання, він часто виконує
прохання експериментатора навмисне неправильно, відтягує відповіді і т.д. У таких
випадках побудова експерименту повинна бути змінена.
- У патопсихологічному дослідженні використовується велика кількість методик.
Це пояснюється тим, що процес розладу психіки не відбувається однорівнево. Практично
не буває так, щоб в одного хворого порушувались лише процеси синтезу і аналізу, а в
іншого страждала б виключно цілеспрямованість особистості. При виконанні будь-якого
експериментального завдання можна робити висновок про різні форми психічних
порушень. Однак, не дивлячись на це, не кожен методичний прийом дозволяє з однаковою
очевидністю, чіткістю та достовірністю говорити про ту чи іншу форму чи міру
порушення. Крім того, порушення психічної діяльності хворого буває часто нестійким. За
поліпшення стану хворого деякі особливості його мислительної діяльності щезають, інші
залишаються. При цьому характер ви-явлюваних порушень може змінюватися залежно від
особливостей самого експериментального прийому; тому зіставлення результатів різних
варіантів якого-небудь методу, багаторазово повторюваного, дає право робити висновок
про характер, якість, динаміку порушень психіки хворого.
- Патопсихологічне обстеження дітей не повинно обмежуватися встановленням
якісної характеристики психічних порушень, а має виявляти потенційні можливості
дитини.
Кому потрібні знання патопсихології?
До 1950-х років психотерапією займалися лише психіатри, лікарі стажувались 3-4
роки. у лікуванні хворих з психічною патологією. Після Другої світової війни потреба в
лікуванні психічних захворювань набагато зросла, і в її задоволенні почали брати участь
інші професійні групи:
- клінічні психологи; психологи-консультанти;
- медсестри (які працюють з психічно хворими);
- сімейні терапевти;
- і найбільша група - соціальні педагоги, соціальні робітники, які мають справу з
психічно хворими.

Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення патопсихології.
2. Що вивчає патопсихологія?
3. У чому полягає завдання патопсихології?
4. У чому полягає значення патопсихології для психології?
5. У чому полягає значення патопсихології для медичної практики?
6. Назвіть ознаки психічної патології.
7. З якими науками пов'язана патопсихологія?
8. Поясніть зв 'язок патопсихології з педагогікою.
9. Назвіть основні принципи патопсихологічних досліджень.
10. Поясніть, чому патопсихологічне дослідження повинно давати можливість
виявляти не лише структуру змінених, а й збережених форм психічної діяльності хворого?
11. Чому в патопсихологічному дослідженні використовують багато методик?
12. Для фахівців якого профілю важливі знання патопсихології?

