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Вступ 

 

Навчальна програма дисципліни «Клінічна психотерапія» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є лікування неврозів, 

пограничних станів і наркоманії. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна «Клінічна психотерапія» викладається студентам на _2__ 

курсі (_3_ семестрі) для денної форми навчання та на __1-2___ курсі (__2-3__ 

семестрах) для заочної форми навчання і базується безпосередньо на знаннях 

та навичках, отриманих при вивченні дисциплін на попередніх курсах, а 

саме: загальної психології, клінічної психології, анатомії та еволюції НС 

людини, психофізіології та інших. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 

модулів: 

1.Основні напрямки та концепції психотерапії. 

2. Основи патопсихології. 

 

1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета «Клінічної психотерапії»: пом'якшення або ліквідацію самих 

різних соматичних і нервово-психічних захворювань за стандартами надання 

медичної допомоги. 

Завдання: 

- розкрити психологічні аспекти лікування хворих; 

- розглянути основні напрями діяльності клінічного психотерапевта; 

- проаналізувати основні завдання і загальні принципи психологічного 

дослідження в клініці; 
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- показати психологічні аспекти соматичних розладів; 

- висвітлити прикладне значення нейропсихології, патопсихології і 

психосоматики; 

- розкрити психологічні аспекти діяльності клінічного психотерапевта 

з девіантнимиособами. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

в) спеціальних фахових (СК):  

КСП.06 поглиблені знання про найбільш поширені порушення 

психічного здоров’я та їх клінічні характеристики. 

Очікувані результати навчання.У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен:  

КСП-РН.06.2. вміти застосовувати  поширені та специфічні 

опитувальники на депресію, тривогу, алкогольну аддукцію та ін. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться _105___ годин, що 

становить  __3,5__ кредитів ЄКТС. 

 

2. Змістнавчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Основні напрямки та концепції психотерапії. 

Тема 1. Психодинамічний напрямок психотерапії. 

Тема 2 . Когнітивно- біхевіоральний напрямок. 

Тема 3 . Гештальттерапія. 

Тема 4 . Ігрова терапія, арттерапія, кататимно- імажитивна 

психотерапія. 

Змістовний модуль 2. Основи патопсихології 

Тема 5 . Предмет і завдання патопсихології. 

Тема 6 . Поняття норми та патології, здоров'я, психічного здоров'я 

Тема 7Психічні прояви в нормі та при патології.  
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Тема 8 . Свідомість та її розлади  

 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Бауманн У., Перре М. Клиническая психология. Санкт-

Петербург, 1998. 

2. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика 

многостороннего исследования личности. – М.: Медицина,1976. 

3. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы 

психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина. – 

1983. – 310 с. 

4. Карвасарский Б. Д.Клиническая психология. – СПб: Питер, 2006. 

– 960 с. 

5. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: 

«Авиценум», 1983. 

6. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология, 2-е изд. – 

М.: Медицина, 1984. – 334 с. 

7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. 

Практическое руководство. – М.: «МЕДпресс-информ», 2002. – 592 с. 

8. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод 

исследования личности. Методическое руководство. – М.: Речь, 1990. – 76 с. 

9. Титова Н.М. Клиническая психология. Санкт-Петербург: Приор-

издат, 2007. 112 с. 

10. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной 

психологии: Пер. с англ. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 768 с. 

11. Ясперс К. Общая психопатология. – М.: «Практика», 1997. 

Додаткова 

1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. 

– М.: Медицина, 1993. – 400 с. 
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2. Волков В. Т., Стрелис А. К., Караваева Е. В. Личность пациента и 

болезнь. Томск, 1995. 287 с. 

3. Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-

10). – К.: «Факт», 1994. 

4. Коцур Н. І., Гармаш Л. С. Психогігієна: Навч. посіб. Чернівці: 

Книги – ХХІ, 2006. 380 с. 

5. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику. 

Москва, 1987. 214 с. 

6. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: 

1996. – 464 с. 

7. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича и Е. М. 

Борисовой. – М.: УРАО, 1997. – 196 c. 

8. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую 

психологию. – Екатеринбург: 2000. 

9. Херсонский Б.Г. Глубинная психология. – Одесса: «Астропринт», 

1998 

10. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: МГУ, 1984. – 192 с. 

11. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 

2002. – 608 с. 

Електронні інформаційні ресурси 

1. twirpx.com/file/524552/ 

2. knigi.tr200.ru 

3. student-library.net 

4. alleng.ru/edu/philos3.htm 

5. monsimulacres.at.ua/load/12 

6. chitalka.info/gumaniratni_nauki.html 

7. konspect.com/philosophy.html 

8. iphonebooks.info/1310-flosofya-spscherba  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Поточний та підсумковий контроль. Усне опитування, доповіді та 

реферати, письмові контрольні завдання, участь у дискусіях та обговореннях, 

індивідуальні завдання, тестовий контроль.  

Підсумковий контроль – іспит.  

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Іспит 

Сума 

по  Змістовним модулям   

Модуль 1 – 20 б Модуль 2 – 20 б 60 б 100 б 

 

 

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 Добре 

75-84 С 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е  

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 

 

5. Методи діагностики успішності навчання 
 

Методикапроведення іспиту з дисципліни «Клінічна психотерапія» 

До іспиту допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості, 

засвоїли навчальну програму з даної дисципліни, регулярно відвідували лекції та 

практичні заняття, виконували обов’язкові завдання на практичних заняттях, 

відвідували консультації з даної дисципліни. 

До іспиту підготовлено білети, які включають три питання.  Оцінку 

“відмінно” на заліковому занятті отримують ті студенти, які протягом семестру 

навчалися на 60 і вище балів (без опитування). Студенти, знання яких на 

практичних заняттях були оцінені нижче, ніж 60 бали, складають іспит за білетною 
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програмою в усній формі. Оцінку “незадовільно” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з «Клінічної 

психотерапії» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Клінічна психотерапія» повинна проводитися з 

урахуванням ступеню знання й розуміння особистості як цілісної системи, її 

структурних компонентів, видів та параметрів індивідуальних відмінностей, їхніх 

стильових, діяльнісних та поведінкових проявів;  вміння оцінювати неоднозначні 

підходи до проблеми розвитку й формування особистості, переконливо 

відстоювати свої погляди, логічно і послідовно реалізувати набуті знання у власних 

діях.  

Критерії оцінки теоретичних знань та загальної практичної підготовки 

Оцінка"Відмінно" ставиться студентам, які протягом навчального семестру не 

мали академічної заборгованості, засвоїли навчальну програму, регулярно 

відвідували лекції та практичні заняття. Студенти, які складають залік за білетною 

програмою, повинні дати повну, аргументовану відповідь, здатні аналізувати, 

виконати всі завдання, відповісти на питання білету. 

Оцінка "Незадовільно” ставиться у тому випадку, коли дається неповна, 

недостатньо аргументована відповідь на питання, відсутня здатність аналізувати, 

розкривається лише одне питання білету, студенти не вміють вирішувати 

ситуаційні задачі, слабо орієнтуються в проблемах дисципліни. 

 

 

 

 


