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Анотація 

Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю 053 
«Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським). Навчальна 
програма дисципліни «Клінічна психологія» розроблена відповідно до структури та змісту 
навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих освітніх закладів. Курс 
«Клінічна психологія» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі 
підготовки фахівця. Сучасна клінічна психологія вивчає фундаментальні поняття проявів 
психічної патології, основні патологічні симптоми й синдроми психічних розладів, 
порушення психіки при соматичних захворюваннях, загальне уявлення про 
психосоматичну єдність, особливості поведінки психосоматичних пацієнтів та можливості 
психологічної допомоги в структурі комплексного лікування. Змістові модулі дисципліни 
забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за рахунок узагальнення 
знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових модулях інших психологічних 
дисциплін, в єдину професійну психологічну картину побудови світу. 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 
  розширення теоретичних уявлень про психологічні особливості осіб з різними 

нозологіями та психологію лікувального середовища;   
формування практичних навичок проведення клініко-психологічного дослідження, 

диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів;   
ознайомлення із сучасними теоретичними аспектами психосоматичних та 

соматопсихічних взаємовпливів;   
розширення наукових уявлень про види та методи клініко-психологічної інтервенції 

осіб. 
 Завдання вивчення дисципліни:   
вивчення психологічних особливостей хворих осіб та їх реагування на своє 

захворювання;   
оволодіння навичками роботи з психологічними техніками диференціальної 



діагностики невротичних та психічних розладів;   
ознайомлення студентів із специфікою психотерапії невротичних, пов’язаних зі 

стресом та соматоформних розладів;   
розробка заходів з питань збереження психічного здоров'я та психологічного 

благополуччя.  
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Місце навчальної дисципліни 

«Клінічна психологія» визначається фундаментальною роллю для майбутніх психологів 
знань, вмінь та навичок з організації психологічної діагностики та корекції хворих з 
невротичними та психічними розладами; важливістю здійснення заходів з питань 
збереження психічного здоров'я населення. Дисципліна поєднує теоретичні та прикладні 
аспекти таких галузей знань як «Загальна психологія», «Психофізіологія», 
«Психодіагностика», «Вікова психологія», «Соціальна психологія» та ін.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  
1. Осмислювати професійні завдання, проблеми і задачі системно, саногенно та 

оцінювати з позицій гуманістичних духовних цінностей.  
2. Демонструвати розуміння сутнісного змісту категорій, теоретичних понять і 

законів психології та здатність оперувати ними у професійній діяльності  
3. Виявляти і прогнозувати тенденції перебігу особистісних, міжособистісних та 

групових психічних процесів на основі знання їх закономірностей.  
4. Здійснювати пошук необхідної для професійної діяльності інформації з різних 

джерел, зокрема, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  
5. Вміти реферувати наукові джерела, обґрунтовуючи власні позиції щодо їх змісту, 

та робити самостійні висновки.  
6. Спроможність самостійно обирати й застосовувати валідний та надійний  
Загальні компетентності:  здатність і готовність мислити критично, системно і 

саногенно; розуміння основних теоретичних понять, термінів, законів та закономірностей 
психологічної науки;  здатність і готовність розуміти психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них.  знання юридичних та морально-етичних нормативно-
регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 
дотримуватись їх;  професійне володіння соціально-психологічними механізмами 
взаєморозуміння та взаємовпливу і здатність ефективно застосовувати їх у професійному 
спілкуванні.  здатність діяти на основі етичних міркувань, емпатії, толерантності. 

 Фахові (спеціальні) компетентноті:  здатність і готовність аналізувати та 
моделювати психологічні феномени та їх динаміку.  здатність і готовність аналітично 
прогнозувати тенденції розвитку напрямів, галузей, складових психологічної науки і 
практики, своєї сфери професійної компетентності та об’єктів професійної діяльності.  
здатність і готовність психологічно забезпечувати ефективність функціонування 
державних, політичних, громадських та інших суспільних органів, інституцій, установ, 
об'єднань, груп;  здатність і готовність добирати й застосовувати валідний та надійний 
психодіагностичний інструментарій;  здатність і готовність здійснювати перевірку, зокрема 
експертну, психологічно достовірності фактів, ситуацій, подій, інформаційних повідомлень 
та їх джерел;  уміння організовувати та надавати психологічну допомогу, здійснювати 
просвітницьку та психопрофілактичну допомогу відповідно до запиту;  здатність до 
професійної мобільності психодіагностичний інструментарій і технології психологічного 
супроводу і допомоги.  

Прграмні результати навчання 
1. Вміти формулювати мету і завдання досліджень та розгортати їх відповідно до цих 

формулювань.  
2. Критично аналізувати й оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічних досліджень, формулювати на їх основі аргументовані висновки.  
3. Презентувати результати власних досліджень усно і письмово, зокрема, у формі тез, 

есе, за допомогою мультимедійних засобів  
4. Спроможність шукати власні способи вирішення психологічних проблем, що 

виникають у процесі професійної діяльності, аргументовано пропонувати їх 
зацікавленим суб'єктам.  



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань,  

СВО 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів–
6 

Галузь знань: 

05 – Соціально-

поведінкові науки 

Напрям 
підготовки: 

 
053 – Психологія 

СВО: 

бакалавр 

Обов’язкова  

Модулів–03 Рік підготовки: 

Змістових модулів –
03 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість 
годин–180 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 04 

аудиторних –70 

самостійної роботи 
студента –110 

40 год. 0год. 

Практичні 

30 год. 0 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

110 0 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. 0 год. 

Вид контролю 

Екзамен  Екзамен  

 
Примітка. 

5. Формулювати свої судження логічно, доступно, аргументовано дискутувати, 
обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей комунікантів ( співбесідників).  

6. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 
заходів психологічного супроводу та допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 
тренінгів, ігор тощо відповідно до запитів.  

7. Вміти професійно взаємодіяти у процесі командної роботи для вирішення фахових 
завдань.  

8. Відповідально ставитись до професійного самовдосконалення, самонавчання та 
саморозвитку  

9. Знати та дотримуватись етичних принципів професійної діяльності психолога.  
10. Демонструвати вміння поводитись відповідально відповідно до принципів і норм 

гуманістичної моралі та правових нормативних регуляторів.  

11. Розуміти в усіх видах професійної діяльності важливість збереження та зміцнення 
соматичного і психічного здоров'я (власного й навколишніх), що інтегрується у 
почуванні стану загального благополуччя (згідно з стратегемою ВООЗ). 

 



 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 
роботи становить: 
для денної форми навчання – 40 /20 
для заочної форми навчання –  
 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Предмет та завдання клінічної психології.Значення клінічної психології для 

інших галузей психології. Етіологія в клінічній психології. Симптом, синдром та їх 

класифікація в клінічній психології.Розділи клінічної психології. Діагностика в 

клінічній психології. 

Психологічна діагностика за Н. Мак-Вільямс, її значення для клінічної 

психології. 

Епідеміологія як розділ клінічної психології.Симптом, синдром та їх 

класифікація в клінічній психології. Предмет та завдання нейропсихології. Предмет та 

завдання патопсихології.Етичні моделі в медицині. Особливості впливу хвороби на 

психіку людини. Типи реакцій хворого на хворобу.Внутрішня картина хвороби та її 

зв’язок з етапами розвитку захворювання.Внутрішня картина хвороби та фактори, що її 

визначають. Внутрішня картина здоров’я. Вікові особливості внутрішньої картини 

хвороби. Амбівалентність відношення хворого до хвороби. 

 

МОДУЛЬ 2 

СОМАТОПСИХОЛОГІЯ ЯК РОЗДІЛ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Типи реакцій хворого на соматичне захворювання.Лікар як хворий. Особливості 

ятрогенного впливу .Акцентуація характеру та її роль розвитку різних типів захворюван 

. Аналіз основних теоретичних підходів до проблеми психосоматики . Концепція 

істеричної конверсії й органічного еквівалента тривожних станів (З.Фройд). 

Психосоматичний симптом як доля інстинкту (П.Федерн) .Теорія специфічного 

конфлікту (Ф. Александер).Вплив соматичних захворювань на психіку людини. 

Діапазон варіантів усвідомлення хвороби. Реакція особистості на соматичне 

захворювання. Вплив серцево-судинних захворювань на психіку людини. 

МОДУЛЬ 3 

ПАТОПСИХОЛОГІЯ ТА НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ В СТРУКТУРІ КЛІНЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 



Особливості перебігу психічних розладів. Форми завершення епізоду при 

психічних розладах. Особливості роботи психолога при розладі окремих психічних 

функцій. 

Розлади научіння та психологічна інтервенція. Розлади прийому їжі та їх терапія. 

Класифікація розладів у міжособистісних системах.Психічні розлади в контексті 

психоаналізу.Соціально-наукові концепції психічних розладів . Гуманістичні концепції 

психічного розладу.Розлади відносин та сексуальні розлади: класифікація. 

Розлади відносин та сексуальні розлади: особливості клініко-психологічного 

втручання. 

Шкільні порушення в контексті клінічної психології. Дитяча психопатологія: 

основні проблеми клінічної психології. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

усього денна форма усього Заочна форма 

л п лаб інд. с.р. л п лаб інд. с.р. 

Модуль 1.Загальні теоретичні засади клінічної психології. 
Тема 1. Клінічна 
психологія як наука.  

 2 - - - 4 - 2 - - - 4 

Тема 2. Основні 
процедурні розділи 
клінічної психології. 

 4 2 - - 8 - 4 2 - - 8 

Тема 3. Етика в клінічній 
психології. 

 4 - - - 10 - 4 - - - 10 

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

 4 2 - - 10 - 4 2 - - 10 

Тема 5. Поняття 
внутрішньої картини 
хвороби та здоров’я.  

 4 4 - - 14 - 4 4 - - 14 

Модуль  2.Соматопсихологія як розділ клінічної психології. 

 
Тема  6. Психосоматичні 
порушення в медицині 
та психології . 

 4 2 - - 8 - 4 2 - - 8 

Тема 7. Основні 
етіологічні моделі 
сучасної теорії 
психосоматики . 

 2 - - - 4 - 2 - - - 4 

Тема  8.  Роль 
внутрішньої картини 
хвороби у перебігу та 
лікуванні соматичних 
порушень. 

 2 2 - - 10 - 2 2 - - 10 

Модуль 3. Патопсихологія та нейропсихологія в структурі клінічної психології. 



Тема  9. Основні 
особливості виникнення, 
перебігу та лікування 
психічних розладів 

 4 2 - - 10 - 4 2 - - 10 

Тема 10. Диференціація 
психопатологій: 
діагностичні орієнтири 

 4 2 - - 12 - 4 2 - - 12 

Тема 11. Моделі 
психічних розладів у 
клінічній психології. 

 4 2 - - 16 - 4 2 - - 16 

Тема 12. Основи 
інтервенції в клінічній 
психології. Особливості 
роботи психолога при 
розладах окремих 
психічних функцій. 

 2 2 -  14 - 2 2 - - 14 

Усього годин 180 40 30 - - 110 - 180 40 30 - 110 

 
 

Теми практичних занять (денна форма) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1. Основні процедурні розділи клінічної психології 2 

2. Проблеми біоетики у сучасній клінічній психології - 

3. Психосоматичні порушення  в медицині та психології 2 

4. Особливості переживання хвороби залежно від  віку, статті та професії. 2 

5. Психологічні особливості лікування хвороб в умовах клініки. Лікар як 

хворий. 
4 

6. Психологічні аспекти походження, перебігу та лікування найбільш 

поширених соматичних порушень 
2 

7. Основні особливості виникнення, перебігу та лікування психічних 

розладів 
2 

8. Основи  первинної психологічної діагностики в патопсихологічній клініці. 2 

9. Психологічна інтервенція  при розладах особистості та міжособистісних 

стосунків 
2 

10. Акцентуація характеру та її роль у виникненні психо та сомапатологій. 2 

Разом: 20 
 

5. Самостійна робота (денна форма) 
№ Назва теми Кількість годин 

1. Історія зародження і становлення спеціальності. 10 

2. Сфера застосування клінічної психології. 20 

3. Принципи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних 

симптомів. 
20 



4. Модель хвороби в психіатрії і психоаналізі. 20 

5. Поняття психічної адаптації і дезадаптації. 20 

6. Теорія стресу Г. Сельє. Теорія Александера про співвідношення певних 

типів дитячих конфліктів і хвороб. 
20 

7. Мінесотськийбагатошкальний особистісний опитувальник (MMPI). 20 

Разом: 120 

 
7. Самостійна робота 

Самостійна робота студента з навчальної дисципліни«Клінічна 
психологія»потребує наявності серйозної та стійкої мотивації,якавизначається 
необхідністю ефективної професійної діяльності, а саме використання у навчальному 
процесі активних методів навчання. 

Самостійна робота студента з предмету «Клінічна психологія»оцінюється за 
20-ти бальною системою і включає виконання аналітичного завдання. 
 
 

ВИКОНАННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАВДАННЯ: 
Дайте характеристику методам дослідження клінічної психології (клінічне інтерв’ю, 
патопсихологічне та нейропсихологічне дослідження. 

 
8. Методи навчання 

 
У процесі викладання навчальної дисципліни «Клінічна психологія» 

викладач використовує наступні групи методів навчання: 
1. Словесні (лекція, бесіда, обговорення, інструктаж). 
2. Наочні (ілюстрація, демонстрація (з використанням нормативно-законодавчих актів, 

таблиць та схем, електронних презентацій, показ відеолекцій). 
3. Практичні (опитування на практичних заняттях; виконання тестових завдань; робота з 

підручником, першоджерелами; виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 
(див. вище); контрольні роботи). 
 

9. Методи контролю 
 

Викладач використовує наступні групи методик контролю знань студентів, які 
вивчають навчальну дисципліну «Клінічна психологія»: 

1. Методи усного контролю (монологічна відповідь студента на окреме питання теми 
практичного заняття у індивідуальній та фронтальній формах; запитально-відповідна 
бесіда під час роз’яснення проблемного питання на практичному занятті; залік у формі 
усної відповіді на два запитання з переліку питань). 

2. Письмовий контроль (виконання індивідуальної самостійної роботи; модульна 
контрольна робота; дидактичні тестові завдання). 

3. Методи практичного контролю (перевірка змістового наповнення електронної 
презентації. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Практичні заняття Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7  



6 6 4 6 4 4 30 

Індивідуальна самостійна 
робота 

Індивідуальна самостійна  
робота 

 
20 

 10 10 

Модульна контрольна  
робота № 1 

Модульна контрольна  
робота № 2 

 

50 

25 25 

Всього: 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

незараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

незараховано 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
11. Методичне забезпечення 

 

Клінічна психологія: Навчальна програма дисципліни: (для студентів спеціальності 053- 
Психологія /  Світлана Хоркава. –Ужгород, 2018. –13 с. 

 
 

12.Рекомендована література 
 

Базова 
1. Клиническая психология  /  Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 

2002. 
2. Бурлачук, Л. Ф., Грабская, И. А., Кочарян, А. С. Основы психотерапии. - К.: 

Ника-Центр, 2001.   
3. Бурлачук, Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии. – К.: 

Вища школа, 1997. 
4. Воронов, М. Психосоматика. – К.: Ника-Центр, 2004.  
5. Карвасарский, Б. Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер – 2004. 
6. Лакосина, Н. Д., Сергеев, И. И., Панкова, О. Ф. Клиническая психология. – 

М.:Медпресс-информ, 2003.  
7. Менделеевич, В. Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Медпресс-

информ, 2000.  



8. Шостакович, В. В., Блохіна, В. П. Медична психологія. – К.: Вища школа, 1970.  
9. Яньшин, П. В. Практикум по клинической психологии. – СПб.: Питер, 2004.   
10. Келли, Г. Основы современной сексологии. – СПб.: Питер, 2000. 
11. Гарднер, Р. Психотерапия детских проблем. – М.: Речь, 2002. 
12. Леви, В. Психология анормального развития ребенка: Хрестоматия. – в 2-х т. – 

М.: Высшая школа, МГУ, ЧеРо, 2002. 
13. Челпанов, И. Б. Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего 
обучения. – М.: АРКТИ, 2001. 

14. Осипова, А. А., Малашинская, Л. И. Диагностика и коррекция внимания: 
Стимульный материал. – М.: Сфера, 2001. 

15. Осипова, А. А. Введение в теорию психокоррекции. – М.: МОДЕК, 2000. 
16. Цветкова, Л. С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и 

восстановление. – М.: МОДЕК, 2000. 
17. Островский, А. Н. Актуальные проблемы нейропсихолгии детского возраста: 

Учебное пособие. – М.: МОДЕК, 2001. 
18. Ремшмидт, Х. Детская и подростковая психиатрия. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 
19. Носик, Б. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического 

развития: Хрестоматия. – СПб.: Питер, 2001. 
20. Венгер, А. Л., Цукерман, Г. А. Психологическое обследование младших 

школьников.- М.: Просвещение, 2001. 
21. Корсакова, Н. К., Микадзе, Ю. В., Балашова, Е. Ю. Неуспевающие дети: 

нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших 
школьников.– М., 2001. 

22. Реан, А. А. Практическая психодиагностика. – М.: Речь, 2001. 
23. Кандинский, В. Х. О псевдогаллюцинациях. – М., 2001. 
24. Кречмер, Э. Об истерии. – СПб.: Питер, 2001. 
25. Зинкевич-Евстигнеева,  Т.Д. Психотерапия зависимостей. Метод 

сказкотерапии. – М.: Речь, 2016. 
 

Допоміжна 
 

1. Алан Берман Суицид – общие теории и предотвращение. 
2. Амбрумова А.Г. Бородин С.В. Предупреждениесамоубийства. 
3. Александровский Ю.А. Пограничныенервно-психические расстройства. 

Руководство для врачей.- Москва, 1993.-400с. 
4. Бройтигам В., Кристииан П., Рад М. Психосоматическая медицина. М-99 
5. Бурлачук Л.Ф., Коржова Психология жизненних ситуаций. М-98. 
6. Гиндикин В.Я., Гурьева В.А. Личностная патология.-Москва: Триада-Х, 1999.-

266с. 
7. Гуревич Клиническая психология М., 01 
8. Гельдер М., Гєт Д., Мейо Р. Оксфордское руководство по психиатрии. -Киев: 

Сфера, 1998.-т.1.-299с. 
9. 9.Гребенюк А.А. Психологическая зависимость от наркогенних веществ. 

Симфер 1999 
10. Гордеев Методы исследования ребенка: качество жизни 
11. Губачев В.Д. Психо-физиологические основы психосоматических 

соотношений. М., 1981. 
12. Графическая методика исследования Мира-и-Лопеса 
13. Дворшенко Тест личностных акцентуаций 
14. Ерл Гроллман Суицид : превенция 
15. Захаржевский В. Б.Физиологические аспекты невротической и 

психосоматической патологии. Л., 1990 
16. Карвасарский Б.Д.  Неврозы. Руководство для врачей.- Москва: Медицина, 

1990.-576с. 



17. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология.-М.-1982. 
18. Кокошкарова А. Психологические исследования в ранней диагностике 

неврозов и неврозоподобних состояний.  
19. Корольчук Психологічне забезпечення психічного та фізичного здоров’я  

 
13.Інтернет– ресурси 

1 .Бібліотека національного університету «Острозька академія». 
2. Інтернет-джерела. 


