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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Клінічна
психологія» складена відповідно до освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю підготовки 053
«Психологія» («Психолог ювенальної превенції»)
Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічна структура
розладів психіки при нервово-психічних та соматичних захворюваннях,
психологічні підходи до їх діагностики, корекції та профілактики.
Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, юридична психологія,
психодіагностика, психофізіологія.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Клінічна психологія як галузь психологічної науки.
2. Психічне здоров’я та психічна хвороба.
3. Розлади функціонування пізнавальних процесів та мовлення при
нервово-психічних захворюваннях.
4. Розлади свідомості, самосвідомості та особистості при нервовопсихічних захворюваннях.
5. Викривлення психічного розвитку у дітей.
6. Розлади психіки в похилому віці.
7. Психологія соматичного хворого.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна психологія» є
навчити навчання здобувачів вищої освіти використовувати психологічні
знання щодо психологічної кваліфікації розладів психіки при основних
нервово-психічних та соматичних захворюваннях та особливостях розвитку, а
також забезпеченні психопрофілактичних та реабілітаційних заходів щодо осіб
з вказаними особливостями.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна психологія» є
- підготувати висококваліфікованого практичного психолога поліції,
інформованого щодо попередженням захворювань, діагностики хвороб і
патологічних станів, психокорекційних форм впливу на процес одужання, з
рішенням експертних питань, з соціальною та трудовою реабілітацією хворих,
який здатний до оцінки такої поведінки в професійній діяльності.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні:
знати
- основні теоретичні поняття та положення дисципліни;
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- критерії психічного здоров’я;
- психологічну структуру розладів психіки при різних нервовопсихічних та соматичних захворюваннях;
- закономірності розладів психічного розвитку дітей;
- зміст основних патопсихологічних синдромів;
- основні психодіагностичні підходи до їх виявлення.
вміти:
- вільно користуватися поняттями та категоріями, що розкривають суть
предмету;
- застосовувати знання про особливості розладів психіки на практиці;
- складати план психодіагностичного обстеження хворого;
- володіти основними патопсихологічними методиками;
- керуватися професійно-етичними принципами психолога.
1.4. Форма підсумкового контролю екзамен.
На вивчення
4,0 кредитів ECTS.

навчальної

дисципліни

відводиться

120

годин/

1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
компетентність
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
Загальні
Здатність застосовувати знання у практичних
ЗК1.
компетентності
ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
Навички використання інформаційних і
ЗК3.
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
ЗК9. Здатність працювати в команді.
Спеціальні
Знання та розуміння предметної області та
СК2.
(фахові,
розуміння професійної діяльності.
предметні)
Здатність самостійно збирати та критично
компетеності
СК4. опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
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(СК)

Здатність аналізувати та систематизувати одержані
СК7. результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації
Здатність здійснювати просвітницьку та
СК9.
психопрофілактичну відповідно до запиту
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики
Здатність до особистісного та професійного
СК11.
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Здатність підтримувати психологічну готовність до
СК16. дій в різних умовах та застосовувати психологічні
прийоми та методи в професійній діяльності.
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни

Тема № 1. Клінічна психологія як галузь психологічної науки.
Клінічна психологія як галузь психологічної науки. Галузі клінічної
психології. Історія становлення клінічної психології. Методи клінічної
психологія. Основні заходи психологічної підтримки осіб, які мають
психологічні проблеми, що викликані розладами здоров’я. Взаємодія медиків та
психологів ювенальної превенції. Основні напрями дій психолога ювенальної
превенції щодо запобігання вчиненню правопорушень проти дітей з розладами
здоров’я.
Тема № 2. Психічне здоров’я та психічна хвороба.
Психологічне здоров’я: поняття, історія поглядів. Поняття та причини
хвороби. Ятрогенії та агравації. Класифікації хвороб. МКХ-10, МКХ-11, DSMIV. Основні підходи до поняття здоров’я, психічного здоров’я. Критерії
психічного здоров’я. Система психопрофілактичних та реабілітаційних заходів.
Психогігієна.
Тема № 3. Розлади функціонування пізнавальних процесів та мовлення
при нервово-психічних захворюваннях.
Розлади сприйняття при локальних поразках головного мозку. Ілюзії та
галюцинації, їх характеристика. Розлади пам’яті при нервово-психічних
захворюваннях: класифікації, основні закономірності Розлади пам’яті при
нервово-психічних захворюваннях: основні закономірності, Корсаківський
синдром. Загальна характеристика розладу мислення. Психологічна
характеристика розладу операційного боку мислення. Розлади динамічного
компоненту мислення. Розлади особистісного (мотиваційного) компоненту
мислення.
Розлади
критичності
мислення
при
нервово-психічних
захворюваннях. Розлади розумової працездатності при нервово-психічних
захворюваннях. Афазії. Психологічна складова реабілітації осіб з
функціональними розладами психіки.
Тема № 4. Розлади свідомості, самосвідомості та особистості при
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нервово-психічних захворюваннях.
Розлади емоційної сфери при нервово-психічних захворюваннях. Фобії.
Нав’язливі стани та дії. Афективні розлади. Хронічні розлади настрою. Розлади
волі при нервово-психічних захворюваннях. Розлади довільної діяльності.
Залежності. Психологічна складова реабілітації осіб з розладами емоційновольової сфери.
Критерії діагностики розладів свідомості. Розлади свідомості за типом
«виключення». Загальна характеристика розладів свідомості за типом
«потьмарення». Делірій та онейроїд як варіанти розладів свідомості. Основні
варіанти сутінкового потьмарення свідомості. Розлади самосвідомості при
нервово-психічних захворюваннях. Розлади самосвідомості за типом
деперсоналізації. Внутрішня картина хвороби: поняття, психологічна будова,
основні варіанти. Профілактичні дії поліцейських ювенальної превенції щодо
формування хімічних залежностей у неповнолітніх.
Параноїдний розлад особистості. Розлад особистості шизоїдного типу.
Дисоціальний розлад особистості. Істеричний розлад особистості. Ананкастний
розлад особистості. Тривожний розлад особистості. Залежний розлад
особистості.
Тема № 5. Викривлення психічного розвитку у дітей.
Розлади психіки при ДЦП. Загальне психічне недорозвинення.
Викривлений розвиток. Затриманий психічний розвиток. Пошкоджений
розвиток. Дефіцитарний розвиток. Спотворений психічний розвиток.
Дисгармонічний психічний розвиток. Профілактика народжування дітей з
викривленим розвитком. Заклади підготовки сліпо-глухо-німих дітей.
Психологічна складова абілітації дітей з викривленим психічним розвитком.
Психологічна допомога родині, в який народилася та виховується дитина з
викривленим психічним розвитком. Дії поліцейських ювенальної превенції
щодо захисту прав дитини з особливостями психічного розвитку.
Тема № 6. Розлади психіки в похилому віці
Розлади психіки при слабоумії осіб похилого віку. Розлади психіки при
захворюванні Альцгеймера. Психічні розлади при хворобі Піка.
Тема № 7. Психологія соматичного хворого
Загальна характеристика психічних реакцій людей, які хворі
соматичними захворюваннями. Психологічні розлади при онкологічній
патології. Психологічні розлади при акушерській і гінекологічній патології.
Психологічні розлади при терапевтичних захворюваннях. Психологічні розлади
при хірургічній патології. Профілактика психосоматичних захворювань у
працівників правоохоронних органів. Поведінкові типи А та В. Психологічна
допомога особам зі складними соматичними захворюваннями.
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3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Закон України про психіатричну допомогу. К. : Сфера, 2000. 50 с.
2. Клінічна психологія : словник-довідник / авт.-уклад. С.В. Діденко.
Київ : Академвидав, 2012. 316 с.
3. Максимова Н.Ю. Основи дитячої патопсихології : Навч. посібник. К. :
Перун, 1996. 464 с.
4. Морозов
О.М.
Патопсихологічний
аналіз
особистості
в
правоохоронній практиці : монографія. К. : Атіка, 2009. 320 с.
5. Никоненко Ю.П. Клінічна психологія : навч. посіб. Київ : КНТ, 2016.
6. Медична психологія / Максименко С.Д., Цехмістер Я.В., Коваль І. А.,
Максименко К. С.; за заг. ред. С. Д. Максименка. К., 2014. 520 с.
Допоміжна:
1. Белей М. Д., Тодорів Л. Д. Основи діагностичної психології.
ІваноФранківськ: Тіповіт, 2008. 296 с.
2. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження: навч. посібник. Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 242 с.
3. Галецька І., Сосновський Т. Психологія здоров'я: теорія та практика.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006 338 с
4. Гальчук О.Я. Клінічна психологія: навчальний посібник. К. : Атіка,
2012. – 216 с.
5. Гоян І. М., Палій А. А. Методи діагностики психічного розвитку дітей
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. 652 с.
6. Клінічна психодіагностика: практикум / Редактор-упорядник проф.
М.В.Миколайський. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2006. 228 с.
7. Коляденко Н.В. Клінічна психологія: опорний конспект лекцій. К.: ІПК
ДСЗУ, 2006. 133 с.
8. Комінко С. Б., Кучер Г. В. Кращі методи психодіагностики: навч. посіб.
Тернопіль: Карт-бланш, 2005. 406 с.
9. Кулеша-Любінець М. М. Особливості копінг-стратегій в осіб з
ішемічною хворобою серця. Збірник наукових праць: психологія Вип. 21. –
Івано-Франківськ, 2016. С.134-141.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль

1.
1.
2.
3.

Клінічна психологія як галузь психологічної науки.
Галузі клінічної психології.
Поняття здоров’я, психічного здоров’я, його критерії та рівні.
Патопсихологічний синдром: поняття, структура, систематика.
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4. Основні напрями дій психолога ювенальної превенції щодо запобігання
вчиненню проти дітей з розладами здоров’я.
5. Розлади сприйняття при локальних поразках головного мозку.
6. Ілюзії та галюцинації, їх характеристика.
7. Розлади пам’яті при нервово-психічних захворюваннях: класифікації,
основні закономірності
8. Загальна характеристика розладів мислення при нервово-психічних
захворюваннях.
9. Психологічна характеристика розладу операційного боку мислення.
10.Розлади динамічного компоненту мислення.
11.Розлади особистісного (мотиваційного) компоненту мислення.
12.Розлади критичності мислення при нервово-психічних захворюваннях.
13.Розлади розумової працездатності при нервово-психічних захворюваннях.
14.Афазії.
15.Критерії діагностики розладів свідомості.
16.Розлади свідомості за типом «виключення».
17.Загальна характеристика розладів свідомості за типом «потьмарення».
18.Делірій та онейроїд як варіанти розладів свідомості.
19.Основні варіанти сутінкового потьмарення свідомості.
20.Загальна характеристика аменції, онейроїда як варіантів розладів
свідомості.
21.Розлади самосвідомості при нервово-психічних захворюваннях.
22.Розлади самосвідомості за типом деперсоналізації.
23.Профілактичні дії поліцейських ювенальної превенції щодо формування
хімічних залежностей у неповнолітніх.
24.Внутрішня картина хвороби: поняття, психологічна будова, основні
варіанти.
25.Загальна характеристика розладів емоцій та почуттів при нервовопсихічних захворюваннях.
26.Патологічне посилення емоцій.
27.Патологічне послаблення емоцій.
28.Розлади рухомості емоцій та почуттів.
29.Розлади адекватності емоцій та почуттів.
30.Загальна характеристика патологічного афекту.
31.Загальна характеристика розладів потребово-мотиваційної сфери
особистості.
32.Формування нової патологічної потреби як вид розладу мотиваційної
сфери.
33.Розлади ієрархії мотиваційної сфери при нервово-психічних
захворюваннях.
34.Розлади свідомості за типом «виключення».
35.Загальна характеристика розладів свідомості за типом «потьмарення».
36.Делірій та онейроїд як варіанти розладів свідомості.
37.Основні варіанти сутінкового потьмарення свідомості.
38.Загальна характеристика аменції, онейроїда як варіантів розладів
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свідомості.
39.Взаємодія медиків та психологів ювенальної превенції.
40.Внутрішня картина хвороби: поняття, психологічна будова, основні
варіанти.
41.Психопатії: поняття, критерії діагностики, класифікації.
42.Емоційно-нестійкий та параноїдний розлади особистості .
43.Залежний та обсесивно-компульсивний розлади особистості.
44.Обсесивно-компульсивний та шизоїдний розлади особистості.
45.Параноїдний та істеричний розлади особистості.
46.Істеричний та емоційно-нестійкий розлади особистості.
47.Шизоїдний та залежний розлади особистості.
48.Загальна характеристика порушень психічного розвитку дітей.
49.Види дізонтогенезу, їх загальна характеристика.
50.Загальний психічний недорозвиток як вид психічного онтогенезу.
51.Затриманий психічний розвиток як вид психічного онтогенезу.
52.Ушкоджений психічний розвиток як вид психічного онтогенезу.
53.Перекручений психічний розвиток як вид психічного онтогенезу.
54.Дисгармонійний психічний розвиток як вид психічного онтогенезу.
55.Дефіцитарний розвиток дитини, його характеристика.
56.Психологія соматичного хворого.
57.Основні чинники ризику розвитку соматичних захворювань.
58.Основні напрямки та завдання діяльності клінічного психолога.
59.Характеристика шизофренічного патопсихологічного синдрому, його
психологічна діагностика.
60.Характеристика органічного патопсихологічного синдрому, його
психологічна діагностика.
61.Характеристика олігофренічного патопсихологічного синдрому, його
діагностика.
62.Психопатичний патопсихологічний синдром та його психологічна
діагностика.
63.Синдром психогенної дезорганізації психічної діяльності, його
психологічна діагностика.
64.Використання методу Векслера у діагностиці психічних захворювань.
65.Метод піктограм у діагностиці психічних захворювань.
66.Методи діагностики розладів пам’яті у клінічній психології.
67.Методи діагностики розладів мислення.
68.Методи діагностики розладів уваги та розумової працездатності.
69.Психологічні розлади при онкологічній патології.
70.Психологічні розлади при акушерській і гінекологічній патології.
71.Психологічні розлади при терапевтичних захворюваннях.
72.Психологічні розлади при хірургічній патології.
73.Профілактика
психосоматичних
захворювань
у
працівників
правоохоронних органів.

