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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Клінічна психологія 

Викладач (-і) Хоркава Світлана Іванівна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Програма вивчення  навчальної дисципліни «Клінічна психологія» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки напряму 053 – Психологія. 

Предметом навчальної дисципліни «Клінічна психологія» є психологічні особливості 

людей, які страждають різними захворюваннями, методи та засоби діагностики 

психічних відхилень, психологія взаємовідносин пацієнта та медичного працівника, 

психопрофілактичні та корекційні засоби допомоги хворим, а також теоретичні аспекти 

психосоматичних та соматопсихічних взаємовпливів.   

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовний модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ КЛІНІЧНОЇ       

ПСИХОЛОГІЇ 

Змістовний модуль 2. СОМАТОПСИХОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ КЛІНІЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

Змістовний модуль 3. ПАТОПСИХОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В 

СТРУКТУРІ КЛІНЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Клінічна психологія» вивчення психологічних 

аспектів здоров‘я та хвороби: психологію індивідуальних відмінностей, впливу 

психологічних чинників на стан здоров‘я та перебіг хвороби, психологічні особливості 

переживання хвороби, неврологію, біоетичні проблеми, проблеми психопрофілактики 

хвороб і збереження здоров‘я, розробки психологічних аспектів реабілітації. 

 Цілі:  

- Ознайомити з методами дослідження в медичнійпсихології; 

- Проаналізувати актуальні проблеми клінічної психології; 

- визначити психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині; 

- охарактеризувати розлади особистості. Історію досліджень. Розлади 

поведінки та емоцій, які починаються в підлітковому віці; 

- розкрити структуру i функцiї психологiчно їслужби в наданнi допомоги 

населенню; 

- закріпити виявлення  та відхилення у психічнійдіяльності хворого; 



4. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- -історію світової і вітчизняної клінічної психології, її сучасний стан в Україні та 

перспективи подальшого розвитку; 

- -методи дослідження в медичній психології; 

- -прикладнi можливостi клiнiчної психологiї та її профiлактичнуспрямованiсть; 

- зв‘язок соматичних i психiчних явищ; 

- -структуру i функцiїпсихологiчної служби в надані допомоги населенню; 

- -розлади особистості. Історію досліджень. Розлади поведінки та емоцій, які 

починаються в підлітковому віці; 

- -соціально-психологічні та клініко-психологічні аспекти суїциду; 

- -психосоматичні аспекти важкої соматичної патології; 

- -психологічні аспекти реабілітаційного підходу в медицині; 

- -актуальні проблеми клінічної психології. 

            вміти: 

- формулювати завдання діагностичного дослідження у клініці та наводити її 

обґрунтування; володіти методикою Мінесотського багатошкального особистісного 

опитувальника (MMPI) 

 - надавати психологічну підтримку людям різного віку; 

-  професійно проводити консультації; 

- формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних 

процесів в залежності від факторів, що на них впливають; 

- здійснювати вимір індивідуально - психологічних показників особистості, її 

пізнавальної та емоційно-вольової сфери, виявляти схильності і здібності людини та 

резервів її розвитку 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
30 

самостійна робота 110 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

6 053 Психологія 3 обов’язкова  

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль 1.Загальні теоретичні засади клінічної психології. 

Тема 1. Клінічна психологія як наука.  2 
2 4 

Тема 2. Основні процедурні розділи клінічної психології. 4 2 8 

Тема 3. Етика в клінічній психології. 4 2 10 

Тема 4. Поняття здоров’я, хвороби та розладу в сучасній 

клінічній психології. 
4 2 10 



Тема 5. Поняття внутрішньої картини хвороби та 

здоров’я.  
4 4 14 

Модуль  2.Соматопсихологія як розділ клінічної психології. 

Тема  6. Психосоматичні порушення в медицині та 

психології . 
4 2 

8 

Тема 7. Основні етіологічні моделі сучасної теорії 

психосоматики . 
2 2 4 

Тема  8.  Роль внутрішньої картини хвороби у перебігу та 

лікуванні соматичних порушень. 
2 2 8 

Модуль 3. Патопсихологія та нейропсихологія в структурі клінічної психології. 

Тема  9. Основні особливості виникнення, перебігу та 

лікування психічних розладів 
4 2 10 

Тема 10. Диференціація психопатологій: діагностичні 

орієнтири 
4 4 12 

Тема 11. Моделі психічних розладів у клінічній 

психології. 
4 4 12 

Тема 12. Основи інтервенції в клінічній психології. 

Особливості роботи психолога при розладах окремих 

психічних функцій. 

2 2 10 

                                                                                          ЗАГ.: 40 30 110 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із клінічної психологої: 
 1) характер володіння знаннями з предмета клінічна психологія 

(рівень усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і 
точність знань); 

2) якість актуалізації знань із клінічної психологої (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психологічних 
фактів, здатність творчо використовувати засвоєні знання на 
практиці; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально -
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 



більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього 

отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, 

ніж 50 % завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 



Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання заліку, екзамену є відвідування студентом більш як 

50% занять, написання контрольної роботи.  

За вибором студента з дисципліни «Основи психоаналізу» не планується виконання  

курсової роботи.  

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

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

исследования личности. – М.: Медицина, 2014 . 

 Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и 

коррекции в клинике. – Л.: Медицина. – 2012. – 310 с. 

 Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. – СПб: Питер, 2016. – 960 с. 
 Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: «Авиценум», 2012. 

 Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология, 2-е изд. – М.: Медицина, 

2009. – 334 с. 

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. – М.: «МЕДпресс-информ», 2012. – 592 с. 

 Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. 

Методическое руководство. – М.: Речь, 2014. – 76 с. 

 Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии: Пер. с 

англ. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО-Пресс, 2011. – 768 с. 

Додаткова: 

 Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 

2013. – 400 с. 

 Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10). – К.: «Факт», 

2014. 
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