
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  –5 
 
годин –150 
 
залікових модулів –1 
 
змістових модулів –2 

 
 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Спеціальність  
053 Психологія 

 
 

 (назва) 

 
Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Нормативна / за вибором 
(ВНЗ/студента) 

 
Рік підготовки: 

2-й 3-й 
Семестр 

5-й 6-й 
Лекції 

28 год. 12 год. 
Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

114 год. 132 год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 
контролю: іспит 

 
 

 
* – за наявності 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета формування у студентів теоретичних основ клінічної психології, 
розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, 
значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладної 
значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медицини і 
педагогіки. 

Завдання  
- опанувати фундаментальні теоретичні засади клінічної 

психології. 
- сформувати уявлення про місце клінічної психології в контексті 

інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами 
(медичною психологією, нейропсихологією, патопсихологією, психіатрією, 
віковою психологією, педагогікою, психофізіологією). 

- ознайомлення з основними поняттями та проблемами клінічної 
психології, 

- ознайомити студентів із загальнопсихологічними 
фундаментальними проблемами, вирішуваними клінічною психологією. 

- формування уявлень про основні складові розділи сучасної 
клінічної психології: патопсихологію, нейропсихологію, психосоматичні 
розлади і аномальну генезу психічного розвитку; 

- ознайомити студентів з основними принципами і методами 
діагностичних досліджень у клініці. 

- ознайомити студентів з основними підходами до критеріїв 
психічної норми. 

- ознайомити студентів з системами класифікації індивідів з 
психічними розладами. 

-      ознайомити студентів з основними принципами та методиками 
діагностики в клінічній психології. 

-  
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 
а) загальних (ЗК): ЗК2. - Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; ЗК4.  - Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями; ЗК11. - Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 
б) спеціальних фахових (СК): СК1. - Здатність оперувати категоріально-
понятійним апаратом психології; СК4. - Здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну 
інформацію з різних джерел; СК8. - Здатність організовувати та надавати 



психологічну допомогу (індивідуальну та групову); СК11. - Здатність 
дотримуватися норм професійної етики.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 
дисципліни студент повинен знати: фундаментальні теоретичні основи 
клінічної психології; основні методи діагностичного дослідження у клініці; 
загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані клінічною 
психологією; вміти: формулювати завдання діагностичного дослідження у 
клініці та наводити її обґрунтування; володіти методикою Мінесотського 
багатошкального особистісного опитувальника (MMPI) та основними 
методиками, які застосовуються у роботі клінічного психолога. 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Предмет і структура клінічної психології 
Тема 1 Теоретико-методологічні основи клінічної психології. 
Предмет і структура клінічної психології. Дефініції клінічної, медичної, 

нейропсихології і патопсихології. Історія зародження і становлення 
спеціальності. Об'єкт і спрямованість клінічної психології.  

Тема 2 Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні 
проблеми роботи клінічного психолога. 

Клінічна психологія і суміжні дисципліни. Сфера застосування 
клінічної психології. Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні 
проблеми роботи клінічного психолога. 

Тема 3 Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ. 
Теоретичні основи і дослідницькі проблеми клінічної психології. Базові 

категорії теоретичного апарату. Феноменологічний (Ясперс), 
психодинамічний (Фрейд) і екзистенціальний підходи до аналізу 
психопатологічних явищ. Принципи розмежування психологічних феноменів 
і психопатологічних симптомів. Аналіз умов виникнення: загальні тези. 

Тема 4 Поняття внутрішньої картини хвороби. 
Проблема теоретичного моделювання внутрішньої картини хвороби. 

Функціональна структура внутрішньої картини хвороби. Застосування моделі 
хвороби до поведінки, яка відхиляється від норми. Модель хвороби в 
психіатрії і психоаналізі.  

Тема 5 Критерії психічної норми.  
Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад. Психологічні 

концепції розладу. Системи класифікації індивідів за психічними розладами. 
Аналіз умов виникнення психічних розладів: генетичні, біохімічні, 
нейрофізіологічні, психофізіологічні, психологічні, соціально-психологічні, 
соціологічні чинники. Поняття психічної адаптації і дезадаптації. 
Психологічне і психопатологічне значення тривоги. Погляди  
З. Фрейда на психопатологію. Порушення психічної адаптації з 
психодинамічної точки зору. Історія розвитку уявлень про захисні механізми. 
Захисні механізми як невід'ємна частина структури особистості. Позиція 
вчених у вітчизняній психології і психотерапії з питання про роль 



психологічного захисту. Взаємозв'язок особистісних рис, розладів 
особистості і механізмів захисту. Види і угрупування захисних механізмів. 
Свідомі і несвідомі стратегії долаючої поведінки в індивідуальному розвитку 
і процесі соціально-психологічної адаптації. Стрес і копінг як модератори 
психічних розладів. 

Тема 6 Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх 
виникнення. 

 Типи ставлення особистості до хвороби: адекватне, зневажливе, 
заперечення, іпохондричне, нозофобне, утилітарне. Психологічні реакції 
хворих на захворювання. Агравація і симуляція. Психологічні проблеми 
подолання хвороби, кризи особистості. Прикордонні нервово-психічні 
розлади. Неврози, реактивні стани.  

Тема 7 Психосоматичні хвороби та моделі їх формування. 
Психосоматичні співвідношення в нормі. Соматопсихічні процеси. 

Психосоматична патологія. Теорія стресу Г. Сельє. Теорія Александера про 
співвідношення певних типів дитячих конфліктів і хвороб. 

Компоненти: спадкоємний нахил, раннє дитяче формування, 
органічний нахил, органічне ураження, символічне значення органу в 
індивідуальній психіці. Типи психосоматичних розладів за М. Блейлером. 

Змістовий модуль 2. 
Основні принципи та методики діагностики в клінічній психології. 
Тема 8 Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці.   
 Основні принципи діагностики в клінічній психології. Мета і 

методи діагностики. Принципи побудови діагностичних досліджень.  
Тема 9 Схема дослідження особистості.  
Методи психологічного дослідження, орієнтовані на виявлення 

характерологічного типу. Методика Р. Кеттела. Методика Акцент 2-90. 
Загальна характеристика методики та алгоритм її інтерпретації. 

Тема 10 Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник 
(ММРІ). Загальна характеристика. Опитувальник ММРІ. Оцінні шкали, їхня 
конфігурація і інтерпретація. Клінічні шкали, їхня інтерпретація. 

Тема 11 Проективні методи дослідження особистості. 
Переваги та недоліки застосування проективних методик у клінічній 

психодіагностиці. Рисункові тести. Тест Л. Сонді. Тест М. Люшера. Тест Г. 
Роршаха. ТАТ. 

 Тема 12 Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою. 
 Загальна характеристика методів дослідження емоційно-вольової сфери 
і настрою, які використовуються в проективній психодіагностиці. 
 Тема 13 Методи дослідження уваги, пам'яті, сприйняття. 

Загальна характеристика методів дослідження уваги, пам'яті, 
сприйняття, які використовуються в клінічній психодіагностиці.  Методика 
дослідження розладів уваги: таблиця Шульте. Методика дослідження 
розладів уваги: коректурна проба. Методика дослідження розладів уваги: 
рахунок по Крепеліну. Методика дослідження розладів уваги: методика 
Мюнстенберга. Методика дослідження розладів пам'яті: тест 10 слів. 



Методика дослідження розладів пам'яті: піктограма. Методика дослідження 
розладів пам'яті: тест зорової ретенції Бентона. Методика дослідження 
розладів сприйняття: проби Ашафенбурга. Методика дослідження розладів 
сприйняття: проби Рейхардта. Методика дослідження розладів сприйняття: 
проби Ліпмана. 

 Тема 14 Методи дослідження мислення та інтелекту.  
 Загальна характеристика методів дослідження мислення та інтелекту, 
які використовуються в клінічній психодіагностиці. Методика дослідження 
розладів мислення: тести на класифікацію. Методика дослідження розладів 
мислення: тести на виключення. Методика дослідження розладів мислення: 
тести на силогізми. Методика дослідження розладів мислення: тести на 
аналогію. Методика дослідження розладів мислення: тести на узагальнення. 
Методика дослідження розладів мислення: асоціативний експеримент. 
Методика дослідження розладів інтелекту: тест Равена. Методика 
дослідження розладів інтелекту: тест Амтхауера. 
 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьог
о  

у тому числі Усього  у тому числі 
л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Предмет і структура клінічної психології 

Тема 1.  
Теоретико-
методологічні 
основи 
клінічної 
психології. 

10 2   8 10 2   8 

Тема 2.  
Практичні 
задачі і 
функції 
клінічних 
психологів. 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 3.  
Теоретичні 
підходи до 
аналізу 

10 2   8 10    10 



психопатологі
чних явищ. 

Тема 4.  
Поняття 
внутрішньої 
картини 
хвороби. 

10 2   8 10    10 

Тема 5.  
Критерії 
психічної 
норми. 

12 2   10 12 2   10 

Тема 6. Типи 
відношення 
особистості до 
хвороби і аналіз 
умов їх 
виникнення. 

12 2 2  8 12 2   10 

Тема7.  
Психосоматич
ні хвороби та 
моделі їх 
формування. 

12 2   10 12    12 

Разом за 
змістовим 
модулем 1 

76 14 4  58 76 8 0  68 

Змістовий модуль 2. Основні принципи та методики діагностики в 
клінічній психології. 

Тема 8.  
Принципи 
побудови 
діагностичних 
досліджень у 
клініці   

10 2 2  6 10    10 

Тема 9.  Схема 
дослідження 
особистості. 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 10.  
Мінесотський 
багатошкальний 

12 2 2  8 12 2 2  8 



особистісний 
опитувальник 
(ММРІ). 
Тема 11.  
Проективні 
методи 
дослідження 
особистості. 

12 2 2  8 12    12 

Тема 12. Методи 
дослідження 
емоційно-
вольової сфери і 
настрою. 

10 2 2  6 10    10 

Тема 13. Методи 
дослідження 
уваги, пам'яті, 
сприйняття. 

10 2 2  6 10  2  8 

Тема 14. Методи 
дослідження 
мислення та 
інтелекту. 

10 2 2  6 10  2  8 

Разом за зміс-
товим модулем 2 

74 14 14  32 74 4 6  64 

Усього годин 150 28 18  114 150 12 6  132 

* – за наявності 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

                                                                                                              
 

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин д/з 

1 Практичні задачі і функції клінічних психологів. 2/2 
2 Критерії психічної норми. 2/0 
3 Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці   2/0 
4 Схема дослідження особистості. 2/0 
5 Мінесотський багатошкальний особистісний 

опитувальник (ММРІ). 
6/2 

6 Проективні методи дослідження особистості. 4/0 
7 Методи дослідження емоційно-вольової сфери і 

настрою. 
2/2 

8 Методи дослідження уваги, пам'яті, сприйняття. 4/2 



9 Методи дослідження мислення та інтелекту. 4/2 
 Всього 28/10 
                                                                          

7. Теми лабораторних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин д/з 

1 Теоретико-методологічні основи клінічної психології. 8/10 

2 Практичні задачі і функції клінічних психологів. 6/6 

3 Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ. 8/10 

4 Поняття внутрішньої картини хвороби. 8/10 

5 Критерії психічної норми. 6/12 

6 

Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх 

виникнення. 10/12 

7 Психосоматичні хвороби та моделі їх формування. 8/12 

8 Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці   6/8 

9 Схема дослідження особистості. 6/8 

10 

Мінесотський багатошкальний особистісний 

опитувальник (ММРІ). 2/8 

11 Проективні методи дослідження особистості. 4/10 

12 Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою. 6/8 

13 Методи дослідження уваги, пам'яті, сприйняття. 4/8 

14 Методи дослідження мислення та інтелекту. 4/8 

 Разом 86/130 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 



Провести діагностичне дослідження випробуваного за допомогою 

методики MMPI та скласти висновок за даними дослідження, підготувати  

документацію дослідження для архіву (протокол дослідження). 

 

10. Методи навчання 

Лекції, дискусії, презентації лекцій. 

 

11. Методи контролю 

Поточний, підсумковий, модульний, для студентів заочного відділення 

– контрольна робота. 

12. Питання до підсумкового контролю  

за навчальним курсом 

«КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»: 

1. Предмет і структура клінічної психології. 

2. Теоретико-методологічні основи клінічної психології. 

3. Предмет і структура клінічної психології.  

4. Дефініції клінічної, медичної, нейропсихології і патопсихології.  

5. Історія зародження і становлення спеціальності.  

6. Об'єкт і спрямованість клінічної психології.  

7. Практичні задачі і функції клінічних психологів.  

8. Етичні проблеми роботи клінічного психолога. 

9. Клінічна психологія і суміжні дисципліни.  

10. Сфера застосування клінічної психології.  

11. Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ. 

12. Теоретичні основи і дослідницькі проблеми клінічної психології.  

13. Базові категорії теоретичного апарату.  

14. Феноменологічний (Ясперс), психодинамічний (Фрейд) і 

екзистенціальний підходи до аналізу психопатологічних явищ. 

15.  Принципи розмежування психологічних феноменів і 

психопатологічних симптомів.  



16. Аналіз умов виникнення психологічних феноменів і психопатологічних 

симптомів. 

17. Поняття внутрішньої картини хвороби. 

18. Проблема теоретичного моделювання внутрішньої картини хвороби. 

19.  Функціональна структура внутрішньої картини хвороби.  

20. Застосування моделі хвороби до поведінки, яка відхиляється від норми. 

21.  Модель хвороби в психіатрії і психоаналізі.  

22. Критерії психічної норми. 

23.  Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад.  

24. Психологічні концепції розладу.  

25. Системи класифікації індивідів за психічними розладами.  

26. Аналіз умов виникнення психічних розладів.  

27. Поняття психічної адаптації і дезадаптації.  

28. Психологічне і психопатологічне значення тривоги.  

29. Погляди З. Фрейда на психопатологію.  

30. Порушення психічної адаптації з психодинамічної точки зору.  

31. Історія розвитку уявлень про захисні механізми.  

32. Захисні механізми як невід'ємна частина структури особистості.  

33. Позиція вчених у вітчизняній психології і психотерапії з питання про 

роль психологічного захисту. 

34.  Взаємозв'язок особистісних рис, розладів особистості і механізмів 

захисту.  

35. Види і угрупування захисних механізмів.  

36. Свідомі і несвідомі стратегії долаючої поведінки в індивідуальному 

розвитку і процесі соціально-психологічної адаптації.  

37. Стрес і копінг як модератори психічних розладів. 

38. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх виникнення. 

39. Типи ставлення особистості до хвороби.  

40. Психологічні реакції хворих на захворювання.  

41. Агравація і симуляція.  



42. Психологічні проблеми подолання хвороби, кризи особистості. 

43.  Прикордонні нервово-психічні розлади.  

44. Неврози, реактивні стани.  

45. Психосоматичні хвороби та моделі їх формування. 

46. Психосоматичні співвідношення в нормі.  

47. Соматопсихічні процеси.  

48. Психосоматична патологія.  

49. Теорія стресу Г. Сельє.  

50. Теорія Александера про співвідношення певних типів дитячих 

конфліктів і хвороб. 

51. Компоненти: спадкоємний нахил, раннє дитяче формування, 

органічний нахил, органічне ураження, символічне значення органу в 

індивідуальній психіці.  

52. Типи психосоматичних розладів за М. Блейлером. 

53. Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці.   

54. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (MMPI). 

55. Основні принципи діагностики в клінічній психології. 

56.  Мета і методи діагностики.  

57. Принципи побудови діагностичних досліджень.  

58. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник 

(ММРІ).Загальна характеристика.  

59. Опитувальник ММРІ.  

60. Оцінні шкали ММРІ, їхня конфігурація і інтерпретація.  

61. Алгорітм інтерпретації методики ММРІ. 

62. Клінічні шкали, їхня інтерпретація. 

63. Методи психологічного дослідження, орієнтовані на виявлення 

характерологічного типу. 

64. Проективні методи дослідження особистості.  

65. Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою. 

66. Методи дослідження уваги. 



67.  Методи дослідження пам'яті. 

68. Методи дослідження сприйняття. 

69. Методи дослідження рівня і перебігу розумових процесів.  

70. Психометричні методи дослідження інтелекту. 

71. Методика дослідження розладів уваги: таблиця Шульте. 

72. Методика дослідження розладів уваги: коректурна проба. 

73. Методика дослідження розладів уваги: рахунок по Крепеліну. 

74. Методика дослідження розладів уваги: методика Мюнстенберга. 

75. Методика дослідження розладів пам'яті: тест 10 слів. 

76. Методика дослідження розладів пам'яті: піктограма. 

77. Методика дослідження розладів пам'яті: тест зорової ретенції Бентона. 

78. Методика дослідження розладів сприйняття: проби Ашафенбурга. 

79. Методика дослідження розладів сприйняття: проби Рейхардта. 

80. Методика дослідження розладів сприйняття: проби Липмана. 

81. Методика дослідження розладів мислення: тести на класифікацію. 

82. Методика дослідження розладів мислення: тести на виключення, 

83. Методика дослідження розладів мислення: тести на силогізми. 

84. Методика дослідження розладів мислення: тести на аналогію. 

85. Методика дослідження розладів мислення: тести на узагальнення. 

86. Методика дослідження розладів мислення: асоціативний експеримент. 

87. Методика дослідження розладів емоцій: тест Спилберга. 

88. Методика дослідження розладів емоцій: тест Люшера. 

89. Методика дослідження розладів інтелекту: тест Равена. 

90. Методика дослідження розладів інтелекту: тест Амтхауера. 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Усне опитування, перевірка конспектів, індивідуальних завдань, поточне 

оцінювання, завершальний модульний контроль 

Критерії  оцінювання 

1. Наявність конспекту лекцій                                           10 



2. Усне опитування                                   15 

3. Інтерпретація даних за методикою MMPI                    25 

4. Підготовка мануалів 3 методик                                     10 

5. Завершальний модульний контроль                             40 

 
 Поточний контроль Модульний 

контроль 1 
Модульний 
контроль 2 

Підсумковий 
контроль 

Сума 
балів Змістовий 

модуль 1 
Змістовий 
модуль 2 

     100 
 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно Зараховано 

85-89 B Дуже добре 

75-84 С Добре 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е Допустимо 

35-59 FХ 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 



 

13. Методичне забезпечення 

Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й 

список літератури. 

 

14. Рекомендована література 

Основна: 

1. Медична психологія: навч. посіб. / [Пошук Н. Г., Маркова М. В., 
Кондратюк А. І., Стукан Л. В.]. - Вінниця : [Горбачук І. П.], 2010. - 135 с. 
2. Медична психологія: навч. посіб./ В. А. Абрамов [та ін.] ; ред. В. А. 
Абрамов. - Донецьк : Каштан, 2008. - 270 с. 
3. Максименко С.Д., Шевченко Н.Ф. Психологічна допомога тяжким 
соматично хворим . –К.:Миланик, 2007. – 142 с. (МОН України № 14/18 Г-
1273 від 01.12.2006) 
4. 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. 
5. Клиническая психология: энциклопедический словарь/Под 
ред.А.В.Петровского. – М.:ПЕР СЭ, 2007. – 410 с. 
6. Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии 
подростков..-Спб.:2005.-464 с. 
7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: 
МЕДпресс, 1998. 
8. Международная классификация болезней (10-пересмотр): Классификация 
психических и поведенческих расстройств: Клинические описания и 
указания по диагностике. – С.Пб.: Адис, 1994. 
9. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор 
Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с. — Укр., рос. та англ. 
мовами. 
10. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-
методичний посібник. – Херсон, 2009.- 192 с. 
Додаткова: 

1. Медична психологія: Навч. посібник для самопідготовки студентів / 
Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти; Донецький держ. 
медичний ун-т ім. М.Горького / Володимир Андрійович Абрамов (ред.) 
[Абрамов Володимир Андрійович, Вітенко Іван Сергійович, Бурцев 
Олександр Костянтинович, Ряполова Тетяна Леонідівна, Виговська Олена 
Михайлівна] 

— Донецьк : Каштан, 2003. — 118с.  



2.Блохіна В. П., Вітенко І. С., Спіріна І. Д., Лисиця Г. І., Кетков Д. Ф. 
Загальна та медична психологія: (практикум): Навч. посібник для студ. вищ. 
мед. навч. заклдаів III-IV рівнів акредитації / Дніпропетровська держ. 
медична академія. Кафедра психіатрії, загальної та медичної психології / І.Д. 
Спіріна (заг.ред.), І.С. Вітенко (заг.ред.). — Д. : АРТ-ПРЕС, 2002. — 176с. 

3.Дальке Р. Кризис как шанс начать жить лучше! [Електронний ресурс] : как 
использовать болезни и трудности для создания счастливой жизни / Р. 
Дальке. - СПб. : ИГ "Весь", 2006. - 256 с. - (Исцеление души и тела). 

4.Ерышев О.Ф., Спринц А.М. Психиатрия для всех. – С.Пб.: Нева, 2005. 

5.Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология. – М.: 
Медпресс-информ, 2003. 

6.Мясищев В.Н. Личность и неврозы. _ Л., 1960. 

7.Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів. 03.01 
Соціально-політичні науки, 6.030102 Психологія (спеціальна, медична)/ Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки та психології ; Л. М. 
Руденко [та ін.] ; за ред. Руденко Л.М. - К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. 
Драгоманова, 2008. - 302 с.  
8.Практична психологія в системі вищої школи: колект. моногр. / [С. О. 
Ставицька та ін.] ; за ред.: Т. В. Бушуєвої, С. О. Ставицької ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр., Каф. 
практ. психології та психотерапії. - К. : Вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова , 
2012. - 303 с. 

9.Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор 
Іванович... Кутько (уклад.). — Х., 1997. — 314с. 

10.Рустанович А.В., Шамрей В.К. Клиническая психиатрия: Справочное 
пособие. – СПб.: Элби-СПб, 2006. – 214 с. 

11.Сидоринов П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. – 
М.: Академический проект, 2000. –Т.1. - 399 с. 

12.Сонник Г.Т. Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичних 
занять з медичної психології [Електронний ресурс] / Г. Т. Сонник. - Полтава : 
МОЗ України "Українська медична стоматологічна академія", 2001. - 241 с. 

13.Хома І.Н. Медична психологія: навч. посібник / І. Н. Хома. - Рівне : 
Рівненська друкарня, 2002. - 178 с. 

Матеріали конференцій: 

14.Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць : 
Спецпроект: "Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність" 



з нагоди 85-ї річниці від дня народж. фундатора вітчизн. іст.-психол. науки В. 
А. Роменця / [редкол.: Судаков В. І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 
К. : Логос, 2011. - Т. 2 : Психологія особистості. Медична психологія. - 2011. 
- 212 с. 

15.Психіатрія, психологія, психотерапія- шляхи взаємодії: Матеріали всеукр. 
наук.-практ. кон., 21-22 жовтня 2005 р. / Українська спілка психотерапевтів. 
Дніпропетровський осередок / С.С. Светашев (ред.) — Д., 2005. — 120с. 

16.Ташлыков В.А. Клинико-психологическое исследование "внутренней 
картины болезни"при неврозах в процессе их психотерапии.- Журн. 
невропатол и психиатр., 1981, вып. 11.С. 1704-1708. 

17.Исаев Д.Н. Детская медицинская психология. – СПб.: Речь, 2004. – 379 с. 

 
15. Електронні ресурси 

 

http:// psyworld.in.ua;  

http:// psychology.ucoz.com; 

http:// psychologos.ru› 

http:// psylib.org.ua; 

http:// tests.pp.ru 

http:// flogiston.ru 

http:// psihologu.info; 

http:// vch.narod.ru; 

http:// psychology.net.ru 

 
  Біблілотеки, інтернет, електронні книги та підручники. 

 


