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Вступ 
 

Навчальна програма дисципліни «Клінічна психодіагностика» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань 

відносно закономірностей клінічної психодіагностики, використання проективних 

методик в клініці. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Дисципліна «Клінічна психодіагностика» викладається студентам на 2 курсі (3 

семестрі) для денної форми навчання та на 1-2 курсі (2-3 семестрах) заочної форми 

навчання і базується безпосередньо на знаннях та навичках, отриманих при 

вивченні дисциплін на попередніх курсах, а саме: загальної 

психології,психодіагностики, диференціальної психології, анатомії та еволюції НС 

людини, психофізіології та інших. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 

2.КЛІНІЧНА ПСИХОДІАГНОСТИКА ПАТАЛОГІЙ ПСИХІКИ. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: Навчальний курс "Клінічна психодіагностика. Продуктивні 

методики в клініці" є одним із курсів циклу  професійної підготовки магістрів 

психологічного відділення і включає сплановані та рівномірно розподілені складові 

теоретичної та практичної підготовки. Мета курсу – розкрити психологічний зміст 

клінічної психодіагностики, продуктивні методики в клініці, сформувати у 

студентів уявлення про сучасні та актуальні дослідження в межах клінічної 

психодіагностики; сформувати загальнокультурні і професійні компетентності, у 

т.ч. здатність використовувати в прикладних дослідженнях базові знання з області 

теорії та методології психологічної науки.  

Завдання: 

- одержати знання щодо сутності, змісту, закономірностей  ролі спадковості і 

середовища у формуванні психічних і психофізіологічних властивостей людини, 

навчитися оперувати психологічними поняттями дисципліни, аналізувати, 

з’ясовувати продуктивні методики в клініці; 

- здобути навички практичного застосування одержаних знань у сфері 

клінічної психодіагностики, психологічних методів при дослідженні, сформувати 

навички аналізу поведінки і продуктів діяльності людини в клініці. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

Спеціалізовано-професійних (КСП), відповідно до освітньої програми:  

КСП.06 - поглиблені знання про найбільш поширені порушення психічного 

здоров’я та їх клінічні характеристики. 

КСП-РН.06 - вміти аналізувати комплексні причини порушень психічного 

здоров’я та обґрунтовувати причини його порушень у конкретних ситуаціях; 

КСП-РН.06.1. - розуміти причини відмінностей у розповсюдженні проблем 

психічного здоров’я у соціуму з різними характеристиками. 

 

Очікувані результати навчання.  
 

Урезультаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- розуміти причини відмінностей у розповсюдженні проблем психічного 

здоров’я у соціуму з різними характеристикам 
 

вміти: 

- вміти аналізувати комплексні причини порушень психічного здоров’я та 

обґрунтовувати причини його порушень у конкретних ситуаціях; 

- вміти застосовувати поширені та специфічні опитувальники на депресію, 

тривогу, алкогольну аддукцію та ін. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90__ годин, що становить  

__3__кредитів ЄКТС. 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Тема 1.  Предмет і метод клінічної психодіагностики. 

Різні підходи до розуміння предмета. Ситуація на Заході: клінічна 

психодіагностика як дисципліна, що охоплює всі аспекти роботи психотерапевта і клієнта 

в умовах «клініки»: консультування, діагностика, терапія. «Абнормальна психологія» - 

психіатрія для психологів. 

Ситуація в колишньому СРСР. Клінічна психологія - медичні аспекти роботи 

психолога. Медична психологія - психологічні аспекти роботи лікаря, зазвичай включає 

також і основи загальної психології. Хворобливі розлади завжди мають значення для 

розуміння норми. Починаючи від Гіппократа до Фрейда і Селлівана медики завжди 

вносили вклад в розвиток психологічної науки. Приклад - типи психічної конституції по 

Кречмеру засновані на основних формах психічних захворювань (епілептоіди, шизоїди, 

циклоїди). Аналогічним чином побудовані й інші класифікації особистісних типів (А. Е. 

Личко, К. Леонгард). У практиці викладання клінічної психології студентам - психологам 

вона природним чином розпадається на комплекс дисциплін: 

1. Психологічні аспекти взаємодії медичних працівників і пацієнтів. 

2. Психологічні особливості медичних працівників. 

3. Психологічні особливості хворих на різні недуги. 

4. Особливості розпаду вищих психічних функцій при неврологічних хворобах 

(нейропсихологія) 

5. Особливості розпаду психічних функцій і особистості при психічних хворобах 

(патопсихологія) 

6. Основи загальної і приватної психопатології (Абнормальние психологія) 

7. Робота психолога і клієнта (консультування, психотерапія) 

Дані питання частково розглядаються як окремі дисципліни (наприклад - 

нейропсихологія, патопсихологія, основи психіатрії та психотерапії). Таким чином власне 

клінічна психологія розглядає переважно загальні питання (пропедевтика) всіх зазначених 

дисциплін. Методи клінічної психології це - спостереження і різні типи експерименту. 

Хвороба при цьому розглядається як «природний» експеримент. Специфіка клінічно 

орієнтованих тестів. 

Тема 2. Організаційні аспекти роботи клінічного психолога 

Робота психолога в медичних установах. Основні завдання. Специфіка роботи 

психолога в неврологічних, нейрохірургічних, психіатричних і наркологічних стаціонарах. 

Завдання психолога в умовах терапевтичної клініки. Деякі нові області роботи медичного 

психолога - косметологічні клініки. Етичні проблеми роботи медичного психолога. 

Компетентність, конфіденційність, незалежність. Правила повідомлення результатів 

психологічного дослідження. Психологічна лабораторія і принципи її організації. Типи 

завдань клінічного психолога - диференційний діагноз, функціональний діагноз. Участь в 

експертній роботі. Трудова і військова експертиза. Судово-психологічна і комплексна 

судова психолого-психіатрична експертиза. Психотерапія та психологічна корекція. 

Відновне навчання. Специфіка роботи психолога в спеціалізованих відділеннях (судово-

психіатричної експертизи, відділення неврозів). 

Тема 3. Психологія хворого. 

Поняття про внутрішню (аутопластических) картині хвороби. Сенсорний, 

емоційний, вольовий і концептуальний рівень. 

Амбівалентні елементи переживання хвороби. Первинна і вторинна вигода від 

хвороби по 3.Фрейду. Гра «дерев'яна нога» за Е. Берном. Хвороба як фактор комунікації. 

Поняття про «культ хвороби» і соціальні чинники формування ставлення до хвороби 

(бажана і ганебна хвороба). Обумовленість аутопластических картини хвороби - характер 

хвороби, обставини в яких проявилася хвороба, особливості особистості хворого (вік, 

емоційна реактивність, загальна сензитивність, характер і шкала цінностей, медична 
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свідомість хворого. Соціальний стан хворого .. Гра «болгарська селянка» за Е. Берном. 

проблема VIP. Лікар як хворий. 

Типи відношення хворого до хвороби: адекватне, зневажливе, заперечення, 

нозофобное, іпохондричний, нозофільное, утилітарне. Аггравация і симуляція. 

Тема 4. Психосоматичні співвідношення. 

Психосоматичні співвідношення в нормі. В здоровому теле- здоровий дух і - 

навпаки. Тілесні прояви емоцій - набір крилатих виразів і прислів'їв. Експерименти 

Пфейфера і Вольфа на студентах. Поліграф (детектор брехні). 

Павловські досліди. Як музикантам- джазу показали лимон (реакція 

слиновиділення). Звичайні реакції - підвищення кров'яного тиску і почастішання пульсу, 

зміна ритму дихання, реакція травного тракту. 

Сексуальні реакції. Мимовільні м'язові реакції (мускулатура мови). Со 

матопсіхіческіе процеси. 

Психосоматическая патологнія. Теорія стресу Ганса Сельє. Теорія Александера про 

співвідношення певних типів дитячих конфліктів і хвороб. Виразка шлунка: незадоволене 

бажання бути коханим приводить до бажання бути нагодованою. Істерична соматизація і 

істерична конверсія. Приклади. Теорія «локус міноріс резистенции»: 

Компоненти: Спадкове нахил, раннє дитяче формування, органічне нахил, 

органічне ураження, символічне значення органу в індивідуальній психіці. Фіксація на 

будь-якому органі, як наслідок затримки ли бідінозного розвитку. Наприклад, алкоголізм, 

як наслідок оральної фіксації. Експерименти історії (блокада Ленінграда, расизм в США). 

Досліди на тваринах - Портер і Бреді - «мавпи з підвищеним рівнем відповідальності». 

Типи психосоматичних розладів по М.Блейлеру: 

1. психосоматозів. Історія з електричним стільцем без струму. Смерть «вуду».  

2. Психосоматичні розлади функцій 

3. Психосоматичні розлади в ширшому, непрямий сенсі. 

Тема 5. Психологічні прояви хвороби 

Особливості перебігу хвороби і психіка. Біль, проблеми знеболювання. Страх і 

тривога, їх фізичні ознаки. Почуття провини і неповноцінності. Хвороба як фрустрація і 

реакції на хворобу. Внешнеобвиняющие реакції. Інструментальне використання хвороби. 

Перебіг хвороби та переживання хвороби в часі. 1. Премедіцінская фаза. 2. Різка зміна 

життєвого стилю. 3. Період активної адаптації. 4. Психічна декомпенсація. 5. Пасивна 

адаптація і капітуляція. 

Невиліковні і смертельні хвороби. Проблема інформованості хворого. Два підходу. 

Говорити правду або брехати? 

Смертельно хворий лікар - специфічні проблеми. Зигмунд Фрейд, Освальд Бумка. 

Витіснення хвороби. Мужність жити і мужність померти. «Психологічні розтину» 

(Вейсман, Костенбаум). Переживання невиліковної хвороби як варіант реакції гострого 

горя. Фази психологічного переживання по Кеблера-Росс -Відмова, торгівля, гнів, 

депресія, прийняття. 

Інші варіанти: смиренність і спокійне прийняття неминучого. Пасивна капітуляція, 

апатія і байдужість. Догляд в звичайні розмови і спогади. Догляд в фантазії про безсмертя. 

Компенсатроное поведінку - конструктивне і негативний. «Все залишається 

людям», «Час пік». «Смерть Івана Ілліча», «Три смерті» 

Хоспіси. Будинки для людей похилого віку. Екзистенційні проблеми. Релігійне і 

інші рішення. 

Етичні проблеми вмирання і смерті. Активна і пасивна евтаназія. Історія доктора 

Кеворкяна - дзеркало проблем ассістіруемое суїциду. 

Теми 6. Психологія медичного працівника. 

Покликання і мотивація. Ілюзії, деіллюзіі, цинізм. Значення зовнішності. 

Особистість медичного працівника. Професійна адаптація і професійна деформація. 

Психологічні компоненти лікувального процесу. Ставлення лікар-хворий на рівні 
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дорослий-дорослий і батько-дитина. Приклад з «Війни і миру» Льва Толстого - лікування 

Наташі Ростової. Ігри в лікарській приймальні. - теорія Берна. Я тільки хотів Вам 

допомогти. Болгарська селянка. Оранжерея. Психіатрія. Фігура «Спасителя». Приклади, 

пов'язані з наркологічної практикою. Сексуальні аспекти медичної практики: лікар як 

бажаний партнер (партнерка). Інтимність відносин лікар-хворий. Феномен оголення. 

Приклади - огляд та лікування Кітті в «Анні Кареніній» Льва Толстого. 

Теорія Фрейда про перенесення і контрпереносе. Типи перенесення (агресивний, 

еротичний) і типи контрпереноса (узгоджується і додатковий). Перенесення естетичного 

стереотипу. 

Значення емпатії і небезпека проекції, феномен «психологизации». 

Технологізація і дегуманізація медицини в індустріальному суспільстві, її 

психологічні наслідки. Психологічні проблеми, пов'язані з лікарськими помилками. 

Втома. Ятропсіхогеніі. 

Поняття про медичному середовищі. Медичний колектив і місце в ньому хворого 

(лікар-сестра-хворий). Фобія лікувальних установ. Госпитализм. 

Етичні проблеми медичної діяльності: конфіденційність, подарунки та хабарі ( 

«півня Асклепію»). Фрейд про оплату праці лікаря. Гроші як психологічний фактор. 

  

ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ 2. КЛІНІЧНА ПСИХОДІАГНОСТИКА ПАТАЛОГІЙ 

ПСИХІКИ. 

Тема 7. Патологія психіки. загальні положення 

Рівні патології психіки і психічних процесів - неврологічний (периферичний), 

нейропсихологический, психопатологічний. Поняття про симптом і синдромі. 

Неспецифічні, специфічні і «патогномонічні» симптоми. Синдром як стійка сукупність 

патогенетично пов'язаних між собою симптомів. симптоми- 

синдром-хвороба-лікування-прогноз як загальний напрямок мьппленія лікаря, в 

тому числі і лікаря психіатричного профілю. Три основні підходи до опису патології 

психіки: описово-дескриптивний (психіатрія ярликів), феноменологічний (Ясперс) і 

психодинамический (Фрейд і його послідовники). Приклад симптому зі «здачею іспиту», 

його трактування на трьох рівнях. Феноменологічний і психодинамический підходи як 

прийнятні для психолога. Поняття про патопсихологических і нейропсихологічних 

синдромах, їх взаємозв'язок з клінічними. Ієрархія симптомів і синдромів - невротичний, 

психопатичний, психотичний, психоорганический рівні. Поняття про позитивні і 

негативні симптоми. 

Тема 8.Патологія інстинктів і потягів. Клінічна діагностика. 

Компоненти потягів - джерело, енергія, об'єкт, мета (варіант програма- мета). 

Принцип зняття напруги. Часткові об'єкти і часткові потягу. Фіксація і регрес як джерела 

патології потягів. Патологія харчового інстинкту. Нервова анорексія і булемия. Умовність 

кількісного підходу для опису цих розладів: фактор тривоги, мотиваційно -особистісне 

фактор. Копрофагія - збочення харчового інстинкту. 

Фрейдовская теорія психосексуального розвитку, її сучасне значення. Стадії і 

ерогенні зони. Нарцисизм і катексис. Об'єкт-лібідо і его-лібідо. Патологія сексуального 

інстинкту: кількісний фактор - гіперсексуальність (сатіріазіс, німфоманія). Особистісний 

фактор. Гіперсексуальність як прояв тривожності, прагнення до влади, як компенсаторна 

поведінка. Минуща підліткова гіперсексуальність. Сексуальна холодність - культуральні 

та психологічні фактори. 

Патологія статевого інстинкту по об'єкту. Проблема гомосексуальності і руху 

сексуальних меншин. Трансвестизм. Педофілія, геронтофилия, некрофілія (відміну від 

концепції Фромма!), Зоофілія, фетишизм. Специфіка фетишизму як регресу до часткового 

потягу. Войерізм (скопофілія) і ексгібіціонізм, фроттаж - регрес до часткових потягів. 

Агресивні елементи в регресивних потягах. Патологія сексуального інстинкту за 

програмою-мети. Проблема садомазохізму. Види садизму і мазохізму по Е. Фроммом. 
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Проблема «анатомічних кордонів» сексуального контакту - патологічні, компенсаторні і 

культуральні аспекти. Перверсії і інверсії. Проблема патології інстинкту самозбереження - 

патологічна, боязкість, прагнення до ризику. Особистісні чинники. Зв'язок патології 

інстинктів з розладами особистості. Витонченість або збоченість? 

Особливості роботи психолога з хворими, що мають сексуальні проблеми. 

Тема 9.  Проблема людської агресивності. Клінічна діагностика. 

Інстинктивні теорії. Дарвінівська теорія про боротьбу за існування всередині 

одного виду. Концепція Конрада Лоренца: приклади з рибками. Концепція агресивності 

людини як прояви «дегенерації». Чезаре Ломброзо і ідея про «природжених злочинців». 

Дві концепції агресивності Фрейда. Компонент сексуального потягу або самостійний 

інстинкт смерті? Принцип нірвани. Фроммовский підхід до людської деструктивності. 

Поняття про доброякісної і злоякісної агресії. «Оральная» і «анальна» типи агресії. 

Жорстокість і деструктивність. Типи садизму: сексуальний, анальний, несексуальний. 

Фроммовский концепція некрофілії. Індустріалізація і технократія як чинники 

«відчуження» агресії. Інші теорії - Альберт Бандура. Теорія моделювання. Агресивність і 

аутоагресивної. Агресивні компоненти в клініці різних захворювань. Зв'язок з 

особистісними порушеннями (асоціальний особистісний розлад). Особливості роботи з 

агресивними хворими. Забезпечення безпеки психолога. Експериментально психологічні 

методи виявлення агресивності, загальна характеристика. 

Тема 10. Патологія емоцій. Страхи, тривога, фобії. Клінічна діагностика. 

Повторення загальних відомостей про природу і класифікації емоцій. Знак емоції, 

стенические і астенічні емоції, напрямок «до» і «від» об'єкта. Тривалість сила емоції. 

«Предметні» і «безпредметні емоції. Страх (переляк) і тривога ка приклади. Уточнення 

термінів - емоція, почуття, настрій, афект. 

Патологія емоція за ступенем їх вираженості. Поняття і фізіологічному 

(психологічному) і патологічному афекті. Їх судово-психологічне і психіатричне значення. 

Недифференцированность і зниження рівня емоційного реагування Основні терміни-

метафори: рестриктивний афект, емоційна уплощенность емоційна холодність, емоційна 

тупість. Гострий параліч емоцій як край ня реакція на стрес. Віктор Франкл про «апатії» 

як принципі виживання в нацист ських концтаборах. 

Патологія емоцій за характером їх протікання. Зниження порогу емоційної віз 

будимо в різних варіантах: емоційне легкодухість (нетримання афекту) емоційна 

імпульсивність, синдром дратівливої слабкості, виснаженість і лабільність емоцій. 

«Прекрасне байдужість». 

Патологія емоцій по фактору їх відповідності стимулу - зміщений афект, зміна 

афекту на протилежний, звернення афекту на самого себе. Амбівалентність почуттів і 

емоцій, їх психологічне значення. «Неадекватність» емоцій. Умовність цього терміна.  

Внутрішня і зовнішня обумовленість емоційних реакцій 

Адаптивна функція переляку і тривоги. Теорії патологічної тривожності: від 

Фрейда до Хорні. Страх як витиснута бажання. Приклад - страх висоти. Оцінка тривоги 

Ясперсом. «Вільно плаваюча тривога». Екзистенціальна тривога за П.Тілліху: тривога долі 

і смерті, порожнечі і безглуздості, провини і прокльони. Динаміка тривоги: соматизація, 

відщеплення, ізоляція, перенесення. Формування патологічних фобій, їх 

психодинамическое тлумачення на прикладі фобії гострих предметів і агорофобіі. Казка 

про сплячу красуню - ключ до розуміння фобії гострих предметів. Поняття про розлади, 

пов'язаних з тривожністю в сучасній психіатрії. Генералізований тривожний розлад, 

гостре панічний розлад (плюс агоро- фобія), обсесивно-компульсівцое розлад, соціальні і 

прості фобії. Культуральні фактори в прояві тревояших розладів: амок. 

Вольові порушення - гіпобуліі, Парабулія - піроманія, клептоманія, дипсоманія, 

дромоманія. Зв'язок Парабулія з розладами особистості. 

Теми 11. Психодіагностика патологія настрою. 

Основні типи - дисфорія, ейфорія; депресія, гіпоманія. Опис клінічних проявів 
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ейфорії і дисфорії. Органічні і інтоксикаційні розлади як основна причина зазначених 

розладів. 

Гіпоманія, її основні прояви і симптоми. Діагностика гіпоманії на основі 

класифікації DSM - IV. Основні ознаки - відчуття припливу сил і щастя, або - безглуздого, 

психомоторна активність (збудження) знижена потреба в сні, прискорення мислення з 

порушенням його послідовності аж до «скачки ідей», мовної натиск, зниження контролю 

над інстинктами. Відволікання, нездатність адекватно розрізняти зовнішні стимули. 

Підвищена «роздута» самооцінка. У період підвищеного настрою як мінімум три з 

перерахованих симптомів повинні бути присутніми. Зрідка (при манії) - галюцинації і 

маревні ідеї. Психодинамічна концепція манії як зникнення кордонів між «Я» і «Над-Я». 

Депресія як найбільш часте психічний розлад. Реактивні (психогенні) і ендогенні 

депресії. Рівні депресивних розладів. Стара (невротіческая- психотическая) і сучасна 

класифікація депресії (велика депресія і дистимия). Клінічні форми: меланхолійна і 

ажитированная депресії. Соматизированная і «депресія з посмішкою» (маскована, 

ларвированная) - особливі форми депресій. Гострий раптовий приступ депресії - «раптус». 

Основні групи симптомів: власне афективні - депресія або тривога, агейдонія (нездатність 

до переживання задоволення) мотиваційні симптоми: втрата інтересу до повсякденної 

активності, суїцидальні думки і дії, відчуття безпорадності і безнадійності, когнітивні 

симптоми: почуття провини, недостоїнства і гріховності, низька самооцінка, зниження 

здатності до концентрації, сповільненість розумових процесів, що іноді супроводжується 

моторноїзагальмованістю. Вегетативні симптоми: порушення сну (типові ранні 

пробудження при меланхолії і погіршення стану вранці), зниження апетиту, енергія, 

зниження лібідо, психомоторна загальмованість - або збудження (при ажитированной 

депресії). Соматичні симптоми - сухість у роті, серцебиття, звуження зіниць, схильність 

до закрепів (рідше - розслаблений стілець). > 

Психоаналітична теорія депресії в порівнянні з реакцією гострого горя. Збіднення 

реальності (горе) і збіднення власного я (меланхолія). Караюча роль суперего. Самоупрекі 

при депресії як звернені всередину закиди іншим людям. Активність «інтроектамі». 

Когніітівная теорія: негативний стиль мислення і депресія - порочне коло. Феномен 

«сумний і мудрий» (Проповідник). Депресивний реалізм. Екзистенційні феномени в 

переживанні депресії. «Сповідь» Льва Толстого. 

Експериментально-психологічні методи виявлення депресій. Спеціалізовані 

опитувальники: шкала Бека і ін. Шкали депресії, гіпоманії та тривоги в опитувальнику 

ММР1. 

Особливості роботи психолога з депресивними пацієнтами. 

Тема 12. Психодіагностика суїцидальна поведінка. 

Міфи і реалії суїциду. Слово і діло. Попередні суїцидальні спроби. Суїцидент 

дійсно хоче померти? Крик про допомогу. Умовність традиційного поділу суїцидів на 

демонстративні і реальні. Все суїциденти божевільні? Ні, багато хто з них психічно 

здорові. Релігійно культурні чинники в психології суіцйдальної поведінки. Іудейсько- 

християнська традиція: від прийняття до категоричного осуду. Пом'якшення позицій в 

протестантських церквах в останні десятиліття .. 

Теоретичні пояснення суїцидальної поведінки. Соціальні фактори: теорія 

Дюркгейма. Альтруїстичний, аномічний і егоцентричний тип суїциду. Фрейд: поворот 

агресії на самого себе. Юнг - пристрасть до наслідування. Меннігер: бажання вбити, бути 

вбитим і бажання померти - складові суїцидальної поведінки. Принципи оцінки 

суїцидального ризику. Пол, вік, сімейний стан, самотність, алкоголізм і наркоманія, 

психічне і фізичне здоров'я, почуття безпорадності і безнадійності. Особиста втрата. Зміна 

соціального статусу - те, що сталося або прогнозоване. Характер суїцидальних 

висловлювань і приготувань. Летальність обраного методу. Інші критерії оцінки. 

Принципи роботи з суїцидальними пацієнтами. Кризова інтервенція. Превенція, 

інтервенція, поственція - робота з вижили родичами людини, який покінчив з собою. 
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3. Рекомендована література 

Базова література:  

1. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. С.-Пб., 

Издательство международного фонда истории науки, 1991. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. С-Пб – М., 

«Университетская книга», 1996. 

3. Блейхер В.М. Клиническая психология. – Ташкент, 1996. 

4. Блейхер В.М.,  Крук  И.В. Патопсихологическая диагностика. Киев, «Здоровья», 

1988. 

5. Блейхер В.М. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской 

психологии. Киев, «Выща школа», 1984. 

6. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия С.-Пб. «Питер», 1997.  

7. Вассерман Л.И. с соавт. Методы нейро-психологической диагностики. С.-Пб., 1997. 

8. Голберг Д., Бенджамин С., Крид Ф. Психиатрия в медицинской практике. Киев,  - 

«Сфера», 1999. 

9. Груле Г. И др. (ред.) Клиническая психиатрия. М., - Медицина, 1967.  

10. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: МГУ, 1986. 

11. Знаменитые случаи из практики психоанализа. М., «REFL-book», 1995, 287 с. 

12. Каган В. Практическая психология для психологов и врачей. М., «Смысл», 1999. 

13. Каплан Г.И., СэдокБ.Дж. Клиническая психиатрия., т 1-2 М. «Медицина», 1994. 

14. Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10)., Киев, «Факт»,  

2006. 

15. Кречмер Э. Медицинская психология. С.-Пб. «Союз», 2008. 

16. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. Прага, «Авиценум», 1983. 

17. Лоренц К.  Агрессия. Так называемое зло. М., «Прогресс», 2004. 

18. Лэнг, Р. Расколотое Я., М. - СПб., 1995. 

19. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М., 1973. 

20. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. Москва, “Смысл”, 2002. 

21. Моховиков А.Н. (ред.) Суицид. Хрестоматия. Киев. 

22. Рубинштейн С.Я.  Экспериментальные методики патопсихологии. М., “Медицина”. 

23. Телле, Р. Психиатрия с элементами психотерапии. Минск, “Вышнейшая школа”, 

1999. 

24. Тиллих П. Мужество быть. В кн.: “Символ”, Париж, 1992 . 

25. Тополянский В.Д., Струковская М.В., Психосоматические расстройства. 

М.”Медицина”, 1986.  

26. Франкл В. Доктор и душа. С.-Пб., “Ювента”,  1997. 

27. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., “Прогресс”, 1990. 

28. Фромм Э. Анатомия человеческойдеструктивности. М., “Республика”, 2004.   

29. Харди И. Врач, сестра, больной. Изд-во Академии наук Венгрии, Будапешт, 1973. 

30. Херсонский Б.Г., Пиктограмма в психодиагностике. С.-Пб., “Ювента” 2000. 

31. Херсонский Б.Г. Глубинная психология. Одесса, “Астропринт”, 2008. 

32. Херсонский Б.Г., методики исследования мышления. С.-Пб., 2005.  

33. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: МГУ, 1987. 

34. Юнг К.Г. Практика психотерапии. С.-Пб., “Университетская книга”,  2008. 

35. Ясперс, К. Общая психопатология. М., “Практика”, 1997. 

Допоміжналітература: 

1. Берн Э., Секс в человеческой любви.  М., И-т общегуманитарных исслед.,  1997. 

2. Гельдер М., Гэт Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии., т 1-2,  Киев, -  

«Сфера», 1999. 

3. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общая психотерапия. Минск., 

«Высшая школа», 2009. 

4. Марсон П. 25 ключевых книг по психоанализу. “УРАЛ- LTD”, 1999. 
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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 

 

Методика проведення іспиту з дисципліни «Клінічна психодіагностика» 

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 два питання.  Оцінку 
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“зараховано” 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 

програмою в усній формі. Оцінку “незараховано” отримують ті студенти, які не 

розкрили питання білету, показали слабку здатність до аналізу питань. 

 

Критерії оцінки знань і вмінь студентів на іспиту з «Клінічна 

психодіагностика» 

Загальні критерії оцінки знань та вмінь 

Оцінка знань з дисципліни «Клінічна психодіагностика» 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"Зараховано" 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 "Незараховано” 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. 

 

  

 

 


