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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: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

ЗК2. - Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

ЗК4.  - Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

ЗК8 - Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову) 

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. 

 

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);  

СК10 - Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК11. - Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 

ПР5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 
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дослідження та технології психологічної допомоги 

ПР6  Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору  

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

 ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки   

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців. 

ПР10 

ПР11 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій 

ПР13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

  ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових 

завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

  ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) 

та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

 ПР19. Демонструвати навички аналізу своєї діяльності та застосування методів 

когнітивної та емоційної регуляції власної діяльності, фізичного та психічного стану. 

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. Ортодоксальний 

психіатрічний підхід. 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.  
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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. 
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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 

Усь

ого  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/

с 

ла

б 

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. 

8 2   6 11 2   9 

Тема 2.  Практичні задачі і 

функції клінічних 

психологів. 

8 2   6 11 2   9 

Тема 3.  Теоретичні 

підходи до аналізу 

психопатологічних явищ. 

9 2   7 9    9 

Тема 4.  Поняття 

внутрішньої картини 

хвороби. 

9 2   7 9    9 

Тема 5.  Критерії 

психічної норми. 

9 2   7 11 2   9 

Тема 6. Типи відношення 

особистості до хвороби і 

аналіз умов їх виникнення. 

11 2 2  7 11 2   9 

Тема7.  Психосоматичні 

хвороби та моделі їх 

формування. 

9    9 9    9 

Разом за змістовим 

модулем 1 

63 12 2  47 71 8 0  63 

Змістовий модуль 2. Основні принципи та методики діагностики в клінічній 

психології. 

Тема 8.  Принципи 

побудови діагностичних 

досліджень у клініці   

11 2 2  7 9    9 

Тема 9.  Схема 

дослідження особистості. 

13 4 2  7 12 2   10 
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Тема 10.  Мінесотський 

багатошкальний 

особистісний 

опитувальник (ММРІ). 

15 4 4  7 14 2 2  10 

Тема 11.  Проективні 

методи дослідження 

особистості. 

13 4 2  7 10    10 

Тема 12. Методи 

дослідження емоційно-

вольової сфери і настрою. 

13 4 2  7 10    10 

Тема 13. Методи 

дослідження уваги, 

пам'яті, сприйняття. 

13 4 2  7 12  2  10 

Тема 14. Методи 

дослідження мислення та 

інтелекту. 

11 2 2  7 12  2  10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

83 24 16  49 79 4 6  69 

Усього годин 150 36 18  96 150 12 6  132 

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
                                                Семінарські  заняття не передбачені. 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денне/заочне 

1 Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх 

виникнення. 

2/0 

2 Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці. 2/0 

3 Схема дослідження особистості. 2/0 

4 Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник 

(ММРІ). 

4/2 

5 Проективні методи дослідження особистості. 2/0 

6 Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою. 2/0 

7 Методи дослідження уваги, пам'яті, сприйняття. 2/2 

8 Методи дослідження мислення та інтелекту. 2/2 

 Всього 18/6 

                                                  
6. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Лабораторні роботи не передбачені 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ з/п Назва теми (види завдань) Кількість годин  

ден заочн 

1 
Теоретико-методологічні основи клінічної психології (конспект, 

презентація) 
6 9 
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2 
Практичні задачі і функції клінічних психологів (конспект, 

презентація) 

6 9 

3 
Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ. 

(конспект, презентація) 

7 9 

4 
Поняття внутрішньої картини хвороби (конспект ,презентація) 

7 9 

5 
Критерії психічної норми (конспект, презентація) 

7 9 

6 
Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх 

виникнення. (конспект, презентація) 

7 9 

7 
Психосоматичні хвороби та моделі їх формування реферат 

7 9 

8 
Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці 

(конспект, презентація) 

7 9 

9 
Схема дослідження особистості(практичне завдання) 

7 10 

10 
Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник 

(ММРІ). (практичне завдання) 

7 10 

11 
Проективні методи дослідження особистості (практичне 

завдання) 

7 10 

12 
Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою. 

(практичне завдання) 

7 10 

13 
Методи дослідження уваги, пам'яті, сприйняття(практичне 

завдання) 

7 10 

14 
Методи дослідження мислення та інтелекту (практичне 

завдання) 

7 10 

 Разом 96 132 

 

9.  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання: 

– словесні методи: лекція, пояснення, бесіда, обговорення, дискусія; 

– наочні методи: презентація, ілюстрація, демонстрація; 

– методи формування практичних умінь і особистісних якостей: виконання практичних 

завдань, вправи, підготовка і здійснення виступів перед аудиторією. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання індивідуальних 

завдань: складання реферату і підготовку презентацій та практичні завдання. 

 

                                               10. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ 

ОЦІНЮВАННЯ 

                          (У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ) 
При вивченні навчальної дисципліни здійснюється поточний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль проводиться з метою визначення рівня підготовленості 

студента з певних тем, розділів робочої навчальної програми, якості виконання 

конкретних завдань та здійснюється впродовж семестру під час проведення аудиторних 

занять (лекції, практичні  заняття)  та при виконанні самостійної роботи. 

Об'єктом поточного оцінювання є: 

- програмний матеріал, який викладається на лекціях;  

- питання і проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних 

заняттях; 
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- програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: реферати, презентації, практичні завдання. 

Форма підсумкового контролю – іспит. Загальна підсумкова оцінка (сума балів) 

складається з оцінки поточного контролю результатів навчання впродовж семестру та 

оцінки результатів навчання при проведенні контрольних заходів під час підсумкового 

контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  

Максимальна кількість балів за поточний контроль - 60. 

Максимальна кількість балів за підсумковий  контроль - 40. 

Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які виявив здобувач 

при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові до 

поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 

якщо він виконав усі види практичних робіт,  передбачених робочою програмою незалежно 

від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 

Поточний, підсумковий, модульний, для студентів заочного відділення – контрольна 

робота. 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Відмінно (3 бали за 

тему 1-6; 4 бали за 

тему 7-14) 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, вільно послуговується науковою термінологією, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює 

аналіз та робить висновки, залучає до підготовки як основну, так і 

додаткову літературу (монографії, періодичні видання, 

першоджерела, тощо). Ї 

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

практичного  завдання й оцінити результати власної практичної 

діяльності; вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу; 

Добре (3 бали за 

тему) 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

послуговується науковою термінологією, залучає основну і 

додаткову літературу.  

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені 

програмою; має стійкі навички виконання завдання Але при 

висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності 

та незначні помилки. 

Задовільно (2 бали 

за тему) 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, допускає істотні неточності та помилки. 

Може використовувати знання для стандартних практичних 

ситуацій, має елементарні, нестійкі навички виконання завдання 

Незадовільно з 

можливістю 

відпрацювання (1 

бал тему) 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни.  
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 Планує та виконує частину практичних завдань, відсутні 

сформовані уміння та навички. 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Вид Максим к-сть 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  3 відповідність змісту доповіді студента та/або 

оригінальність візуального представлення 

відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 3 здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на 

джерела. 

Практичне  

завдання 
4 Самостійність та змістовність виконання 

практичного завдання. Його відповідність 

поставленим цілям.  

 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 

30-40 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 

розв’язанні практичних прикладів. 

25-29 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 

вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 

прикладів. 

15 – 24 бали достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 

застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

10-14 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 

аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 

слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 

прикладів; 

1- 9 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 

відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

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. 
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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. 
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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. 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточний та періодичний контроль Підсумковий 

контроль 

Сума 

балів 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Індивідуальне 

самостійне 

завдання 

 

 

 

         40 

 

 

 

 100 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 28 10 

60 

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 
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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 

- Робоча програма навчальної дисципліни; 

- Мультимедійні презентації; 

- Силабус; 

- допоміжний роздатковий матеріал.  

 

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1. Гальчук О.Я. Клінічна психологія: навчальний посібник / О.Я.Гальчук. – К.: Атіка, 2012. 

– 216 с.  

2. Клінічна психологія: навчальний посібник / укл. Ю.П.Никоненко. – К.: КНТ, 2016. – 369с 

3.  Клінічна психологія: словник-довідник / автор-уклад. С.В.Діденко. – К.: Академвидав, 

2012. – 320 с. (серія «Nota bene»). 

4. Луньов В.Є. Психодіагностичні моделі в практиці клінічного психолога / В.Є. Луньов, 

К.В. Аймедов, Д.М. Корошніченко. – Одеса: ОНМЕДУ, Донецьк: «Східний видавничий 

дім», 2015. – 296 с. 

5. Медична психологія: навч. посіб. / [Пошук Н. Г., Маркова М. В., Кондратюк А. І., Стукан 

Л. В.]. - Вінниця : [Горбачук І. П.], 2010. - 135 с. 

6. Медична психологія: навч. посіб./ В. А. Абрамов [та ін.] ; ред. В. А. Абрамов. - Донецьк 

: Каштан, 2008. - 270 с. 

7. 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) 

8. 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. 

9. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор Іванович... Кутько 

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

10. Родіна Н.В. Клінічна психологія : метод. вказівки для студентів із спеціальності 053 

«Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» / Н. В. Родіна. – Одеса : 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 56 с. 

11. Родіна Н.В, Чернявська Т.П., Кононенко А.І. та ін.  Дослідження психології 

ортобіозу людини: монографія, одноосібний розділ сьомий / за заг. наук. ред. проф.                   

Н.В. Родіни, Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. С. 144-161. URL: http://lira-

k.com.ua/preview/12838.pdf  
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12. 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.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. 

4. Психологія ; Медична психологія ; Психіатрія (термінологія) / Ігор Іванович... Кутько 

(уклад.). — Х., 1997. — 314с.  

5. Данік Ю.Г., Зборовська О.В., Родіна Н.В. Моделі та механізми формування 

посттравматичних стресових розладів у гібридних війнах (конфліктах) та їх 

особливості.Стаття. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific 

schools.- Issue: 31 (1) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, 

ON, 2019. –Р. 44-53.  

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. 

 

15. Електронні ресурси 
Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова http://lib.onu.edu.ua/periodicheskie-izdaniya-

onu-arhiv/ 

Психологічна бібліотека Київського Фонду сприяння розвитку психічної культури. Режим 

доступу: http://psylib.kiev.ua/  

Бібліотека Київського національного університету імені Тараса Шевченка представляє 

наукову фахову онлайнову бібліотеку, зокрема понад 20 повнотекстових електронних 

версій видань з психології. Режим доступу http://www.socd.univ.kiev.ua/  

Українська електрона бібліотека підручників. Режим доступу http://pidruchniki.com.ua/  

ОННБ імені М.Горького http://www.odnb.odessa.uа-  

Електронна бібліотека. Режим доступу http://www.info-library.com.ua/  

Родіна Наталія Володимирівна 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aqcXMWcAAAAJ&hl=ru 


