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Цілі навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни полягає у формуванні у студентів теоретичних основ 

клінічної психології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної 

науки, навичок здійснення психологічного аналізу складних ситуацій взаємодії з особами, 

які мають відхилення у психічному розвитку. Розуміння значення взаємозв'язку теоретичних 

і практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології та 

медицини. 

Завдання викладання дисципліни полягають у формуванні знань про особливості 

виникнення, протікання відхилень у психічному розвитку людини та застосування методів 

психологічної допомоги при порушеннях психічного розвитку. 

Згідно освітньо-професійної програми «Практична психологія» спеціальності 053 

«Психологія» у студентів повинні бути сформовані наступні компетенції: 

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

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 
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ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника.  

Студенти повинні знати фундаментальні теоретичні основи клінічної психології; 

основні методи діагностичного та патопсихологічного дослідження у клініці; основні 

клінічні прояви та сучасні погляди на механізми виникнення захворювань; основні ланки 

етіопатогенезу захворювань, системно-динамічну концепцію розвитку та класифікацію 

розладів; загально психологічні фундаментальні проблеми, вирішувані клінічною 

психологією. 

У студентів формуються уміння формулювати завдання діагностичного дослідження у 

клініці та наводити її обґрунтування; основні методи діагностичного дослідження у клініці; 

загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані клінічною психологією; збирати 

анамнез для дорослих, формулювати завдання патопсихологічного дослідження 

випробуваного; складати програму патопсихологічного дослідження, наводити її 

обґрунтування. 
 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основи клінічної психології» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін як: «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», 

«Психофізіологія», «Практикум із загальної психології», «Практикум із вікової психології» 

та ін. 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1 

Поняття клінічної психології та здоров'я, визначення та концептуальна сфера 

дисципліни. Взаємозв'язки клінічної психології, психопатології та психіатрії. Проблеми 

норми і патології у клінічній психології. Моделі здоров’я; складові психічного і соціального 

здоров’я. Моделі хвороби; біопсихосоціальна модель хвороби. Сучасні тенденції 

класифікації психічних захворювань та розладів, класифікація МКХ-10 ; відмінності в 

підході до етіології розладів між основними психологічними теоріями. Соматоформні 

психічні розлади як проблема клінічної психології. Межові психічні розлади як проблема 



клінічної психології. Сигнальні системи людини в нормі та патології. Неврози: неврастенія, 

невроз нав’язливих станів, істерія, психастенія. Експериментальні неврози. Інформаційні 

неврози як проблема клінічної психології. Психопатії: збудливі психопати, астенічні 

психопати, психастенічні психопати, істеричні психопати, шизоїдні психопати, циклоїдні 

психопати, нестійкі психопати, паранойяльні психопати Психози: маніакально-депресивний 

психоз, шизофренія, епілепсія. 

Змістовий модуль 2 

Психологія аномального розвитку. Поняття «аномальна дитина». Співвідношення 

біологічного і соціального при розвитку психічних відхилень у дітей. Психопатоподібна 

поведінка: реакція протесту, реакція імітації, реакції компенсації. Психологічна 

характеристика дітей при різних формах аномального розвитку (розумово-відсталі діти, 

затримка психічного розвитку, ідіотія, імбецильність, дебільність, аутизм, психопатія). 

Профілактика і психотерапія неврозів, психопатій і психозів. Неврози, психопатії і 

психози у світлі МКХ-10. Генетичні аспекти неврозів, психопатій і психозів. 

Основи нозології: психосоматичні захворювання. Проблеми класифікації 

психосоматичних розладів. Класичні психосоматичні розлади. Регіональні аспекти 

психосоматичних розладів. Структура психосоматичної особистості: егоцентризм, 

емоційний контроль, емоційна незрілість, алекситимія, інфантилізм, амбівалентність, агресія, 

перфекціонізм, пошукова активність, завчена безпомічність. Профілактика і психотерапія 

психосоматичних розладів. Клінічні аспекти холістичної (холотропної) медицини. 

Психосоматичні розлади у світлі МКХ-10. 

 

Змістовий модуль 3 

Проблеми адаптації у світлі клінічної психології. Поняття про девіантну (відхилення) і 

адиктивну (залежність) поведінку. Клініко-фізіологічні основи девіантної поведінки. 

Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки. Основні форми девіантної поведінки 

(алкоголізм, наркоманія, токсикоманія; агресивна поведінка; суїцидальна поведінка; 

сексуальні девіації). Вікові і статеві аспекти девіантної та адиктивної поведінки. Проблеми 

акселерації у світлі клінічної психології. Проблеми куріння у світлі клінічної психології. 

Проблеми алкоголізму у світлі клінічної психології. Проблеми наркоманії і токсикоманії у 

світлі клінічної психології. Сексуальні проблеми у світлі клінічної психології. Клінічні 

аспекти суїцидної поведінки. Залежність від роботи (роботоголія). Залежність від гри 

(гемблінг). Віртуальна залежність (кіберадикція). Проблеми профілактики девіантної та 

адиктивної поведінки. Генетичні аспекти девіантної та адиктивної поведінки. Проблеми 

євгеніки у світлі клінічної психології. Девіантна і адиктивна поведінка у світлі МКХ-10. 

Генетичні аспекти девіантної та адиктивної поведінки. 

 

Змістовий модуль 4. 

Особливості психотерапії у психіатричній клініці. Клінічні аспекти психотерапії: 

раціональна психотерапія.  Клінічні аспекти психотерапії: психоаналіз.  Клінічні аспекти 

психотерапії: аутотренінг. Зовнішні способи корекції психічного (функціонального) стану: 

функціональна музика (музикотерапія), ароматерапія, фототерапія (терапія кольорами), 

контактний і безконтактний масаж, фармакологічна корекція, гіпноз і навіювання, НЛП – 

нейрон-лінгвістичне програмування. Прийоми саморегуляції психічного (функціонального) 

стану. Біологічні методи профілактики та лікування розладів психіки і поведінки.  
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 
1. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. Санкт-Петербург, 2006. 

2. Медицинская психология: Конспект лекций / Сост. С.Л. Соловьева. Москва, 2004. 

3. Прево Клод-М. Клиническая психология / Пер. с фр. Ю.В. Крижевской. Москва, 2005. 

4. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / За ред.. М.С. Корольчука. 

Київ, 2002. 



5. Середина Н.В., Шкуренко Д.А. Основы медицинской психологии: общая, клиническая, 

патопсихология. Ростов-на-Дону, 2003. 

 
Додаткова 

1. Гринберг Дж. Управление стрессом. Санкт-Петербург, 2004. 

2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. Москва, 2005. 

3. Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. Санкт-Петербург, 

2004 

4. Основи загальної і медичної психології / За ред.. І.С. Вітенка, О.С. Чабана.  Тернопіль, 

2003. 

5. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. Санкт-Петербург, 

2002. 

6. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. 

Санкт-Петербург, 2004.  
 

Інформаційні ресурси 

http://library.rshu.edu.ua 
http://www.twirpx.com.ua  
www.students.net.ua  

www.osvita.org.ua  

http://pidruchniki.com/  
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код та назва 

компетентності (згідно 

ОПП) 

Код та назва програмного 

результату 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

МН1, МН2, 

МН3,  

МН4, МН5, 

МН6, МН7 

МО1, МО2, 

МО4, МО5, 

МО6, МО8, 

МО7, МО9 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань. 

МН1,  МН2, 

МН3, МН5, 

МН4, МН6, 

МН7 

МО1, МО2, 

МО3, МО4, 

МО5, МО6, 

МО8, МО7, 

МО9 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4 

МН6Ю МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

МН1, МН2, 

МН3, МН5 

МО1, МО5, 

МО6, МО8, 

МО7, МО9  

http://library.rshu.edu.ua/
http://www.twirpx.com.ua/
http://www.students.net.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://pidruchniki.com/


нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

МН1,МН2, 

МН4, МН7, 

МН8 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника. 

МН1, 

МН2,МН4, 

МН6, МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ЗК5. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4 

МН6Ю МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців. 

МН1, МН2, 

МН3, МН5 

МО1, МО5, 

МО6, МО8, 

МО7, МО9  

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

МН1,МН2, 

МН4, МН7, 

МН8 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника. 

МН1, 

МН2,МН4, 

МН6, МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та 

зарубіжного досвіду 

розуміння природи 

виникнення, 

функціонування та 

розвитку психічних явищ 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

МН1, МН2, 

МН3,  

МН4, МН5, 

МН6, МН7 

МО1, МО2, 

МО4, МО5, 

МО6, МО8, 

МО7, МО9 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань. 

МН1,  МН2, 

МН3, МН5, 

МН4, МН6, 

МН7 

МО1, МО2, 

МО3, МО4, 

МО5, МО6, 

МО8, МО7, 

МО9 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4 

МН6Ю МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

СК8. Здатність 

організовувати та надавати 

психологічну допомогу 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

МН1, МН2, 

МН3, МН5 

МО1, МО5, 

МО6, МО8, 

МО7, МО9  



(індивідуальну та групову) нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

МН1,МН2, 

МН4, МН7, 

МН8 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

 ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника. 

МН1, 

МН2,МН4, 

МН6, МН7 

МО1, МО2, 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Основи клінічної психології» 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий модуль4 ІНДЗ 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

25 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

Модульний 
контроль – 10 балів 

Модульний 
контроль – 10 

балів 

Модульний 
контроль – 10 

балів 

Модульний 
контроль – 10 балів 

Всього 120 балів. Коефіцієнт приведення – 0,5 

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 



Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 
набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 
варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 
самостійно застосовувати 

її на практиці; 

контролювати власну 
діяльність; виправляти 

помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 
підтвердження думок 



64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і 

розуміння основних 
положень, за допомогою 

викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивни

й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 
значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні. 

35-59 FХ 

незадовільн
о з 

можливістю 

повторного 
складання 

семестровог

о контролю 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 
становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу. 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивни

й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільн

о з 

обов'язкови
м 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 
окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 



Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


