




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, спеціальність,
освітній рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
05

«Соціальні та поведінкові
науки»

Вільного вибору

Модулів – 2

Спеціальність 
053 «Психологія»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-
дослідне завдання Семестр

Загальна кількість 
годин – 90

8-й 8
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3
самостійної роботи 
студента –10

Освітній рівень: перший,
бакалавр

16 год. 4год.
Практичні, семінарські
18 год. 10 год.

Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота

56 год. 76 год.
Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: ЗАЛІК

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної  роботи
становить:

для денної форми навчання – 33% / 67%
для заочної форми навчання –11% / 89%

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 формування теоретичних уявлень про психологічні особливості осіб з 
невротичними розладами;

 розширення практичних навичок проведення клініко-психологічного
дослідження, збору анамнезу та диференціації невротичних станів та розвитків;

 ознайомлення із сучасними теоретичними аспектами психосоматичних 
порушень;

 розширення наукових уявлень про види клініко-психологічної інтервенції стосовно 
осіб з невротичними розладами.

Завдання вивчення дисципліни:

 вивчення психологічних особливостей осіб з невротичними розладами та їх 



реагування на своє захворювання;
 оволодіння навичками роботи та психологічними техніками диференціальної 

діагностики невротичних порушень;
 ознайомлення студентів зі специфікою психологічної допомоги особам з 

невротичними розладами;

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

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

Програмні компетентності 
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері психології та професійної підготовки у процесі 
навчання, що передбачають застосування основних психологічних 
теорій та методів і характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов.

Загальні 
компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити
концептуально, системно, саногеннно.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу.
ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і
впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та різноманітності
 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності (СК)

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 
психології.
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 
функціонування та розвитку психічних явищ. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 
вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 
джерел. 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій.
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження.



СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 
(індивідуальну та групову). 
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 
роботу  відповідно до запиту населення.
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання

ПР1.  Аналізувати  та  пояснювати  психічні  явища,  ідентифікувати  психологічні  проблеми та
пропонувати шляхи її розв’язання.
ПР2.  Розуміти  закономірності  та  особливості  розвитку  і  функціонування  психічних  явищ в
контексті професійних завдань.
ПР3. Здійснювати пошук інформації  з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію,  робити самостійні  висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести,
опитувальники,  проективні  методики  тощо)  психологічного  дослідження  та  технологій
психологічної допомоги.
ПР6.  Формулювати  мету,  завдання  дослідження,  володіти  навичками  збору  первинного
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного
дослідження, формулювати аргументовані висновки.
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.
ПР10.  Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  обстоювати  власну  позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.
ПР11.  Складати  та  реалізовувати  план  консультативного  процесу  з  урахуванням специфіки
запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.
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.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб,
які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР15.  Відповідально  ставитися  до  професійного  самовдосконалення,  навчання  та
саморозвитку.
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним
та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
ПР18.  Вживати ефективних  заходів  щодо збереження  здоров’я  (власного  й  оточення)  та  за
потреби визначати зміст запиту до супервізії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності  студента  при
оцінюванні результатів навчання з навчальної дисципліни, є:

• своєчасне  і  у  повному  обсязі  виконання  всіх  навчальних  завдань,  що  передбачені
робочою програмою навчальної дисципліни;

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що
міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах;

• вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку;



• вміння  застосовувати  методи  психологічної  діагностики,  психокорекції  та
психопрофілактики на практиці;

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач.

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  за  усіма  видами  навчальних  робіт
проводиться за  поточним та  підсумковим контролями.  Поточний контроль знань студентів з
навчальної  дисципліни  проводиться  в  усній  та  письмовій  формі  (тестування,  самостійна
робота). 

Контроль  самостійної  роботи  проводиться  шляхом перевірки  виконаних  завдань.  Усі
контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання  знань  студентів  здійснюється  за  100-бальною  шкалою,  де  50  балів
відводиться  на  оцінку  усних  відповідей  студентів,  тестування,  презентації,  виконання
самостійної роботи і 50 балів – на оцінювання відповідей студентів на заліку.

На семінарських заняттях студенти за усну відповідь та письмову відповідь (тестування)

максимально можуть отримати  5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за

ключовими поняттями теми,  анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді

на питання семінару у вигляді асоціативних малюнків-схем, пишуть  есе,  розглядають клінічні

випадки, дискутують з приводу напрямків психологічної допомоги особам, розробляють заходи

психологічної  просвіти  з  питань  збереження  психічного  здоров'я  і  стану  психологічного

благополуччя.

Усне  опитування  студентів  може  здійснюватись  індивідуально  або  фронтально.

Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього балу

за всі усні і письмові відповіді.

Розподіл балів, що отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий
модуль №1 Змістовий модуль № 2

Т1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Залік

Усні та письмові 
відповіді – 5 б.
Самостійна робота 
–
7 б.

Усні та письмові відповіді – 15 б.
Самостійна робота – 13 б.
Контрольна робота – 10 б.

100

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни
Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 
Базова  самостійна  робота  забезпечує  підготовку  студента  до  аудиторних  занять  і

контрольних  заходів.  Результати  цієї  підготовки  виявляються  в  активності  студента  на
заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова
самостійна  робота  студентів  включає:   опрацювання  лекційного  матеріалу  і  рекомендованої
літератури;  пошук  (підбір),  огляд  літератури  і  електронних  джерел  інформації;  вивчення
матеріалу,  винесеного  на  самостійне  опрацьовування;  підготовка  до  лабораторних  робіт,



практичних (семінарських) занять;  підготовка до написання контрольних робіт, інших форм
поточного контролю;  систематизація вивченого матеріалу перед семестровим екзаменом.

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення знань студента,
розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона включає такі види
робіт:  аналіз наукових публікацій з визначеної викладачем теми; оформлення малюнку-схеми;
проведення  клініко-психологічного  дослідження  у  позааудиторний  час;  написання  есе  за
заданою  проблематикою;  розробка  конспекту  заходу  просвітницького  спрямування;
бібліографічний  огляд  літератури  за  заданою  проблематикою;  розробка  мультимедійної
презентації;  виконання  практичних  задач,  ситуативних  завдань;   опрацювання  художніх
фільмів; підготовка порівняльної таблиці; підготовка термінологічного словника та ін. 

Самостійна  робота  студентів максимально  оцінюється  залежно  від  виду  роботи.
Конспектування матеріалів з актуальних питань неврозології студенти отримують 1 бал; за есе
– 2 бали;  оформлення матеріалів  психологічного дослідження – 5 балів;  за  виступ на тему:
«Класифікація  невротичних  розладів»  у  формі  мультимедійної  презентації  –  3  бали;  за
оформлення  матеріалів  діагностики  порушення  емоційної  сфери  –  3  бали;  за  проведення
просвітницького  заходу  для  пацієнтів  (їх  родичів,  медперсоналу  –  на  вибір)  з  питань
збереження психічного здоров'я та психологічного благополуччя – 5 балів. 

Для  оперативного  опитування  студентів  на  семінарських  заняттях  використовують
тестовий  контроль  знань  з  тем,  які  виносяться  на  самостійне  опрацювання.  Для  цього
передбачені  завдання  з  вибором  однієї  правильної  відповіді  з  чотирьох  запропонованих,
завдання  на  встановлення  правильної  відповідності,  завдання  на  встановлення  правильної
послідовності. Сукупна кількість балів за тест – 5 балів.

Завдання  з  вибором  однієї   правильної  відповідіпередбачають  перевірку  цілої  низки
знань, умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння виділяти
головне,  уміння  визначати  передумови,  причини,  приводи та  сутність  психічних  процесів  в
умовах  надзвичайної  ситуації).  Завдання  вважається  виконаним,  якщо  студент  вказав
правильний варіант відповіді, і оцінюється у 0,5 бала.

Завдання на установлення правильної відповідності (логічні пари). До кожного завдання
подано інформацію, що позначено цифрами (лівий стовпчик) та буквами (правий стовпчик).
Виконуючи  завдання,  необхідно  установити  відповідності  між  двома  групами  інформації,
позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Кожна правильно визначена логічна
пара оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів за завдання – 2

Завдання на установлення правильної відповідності.До кожного завдання подано перелік
процесів,  симптомів  тощо,  позначених  буквами.  Їх  необхідно  розташувати  у  правильній
послідовності.  Завдання  вважається  виконаним,  якщо  студент  визначив  правильну
послідовність, і оцінюється в 1 бал.

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 5 балів.

Питання до контрольної роботи:

1. Концепція Г.Сельє про стрес.
2. Преморбідні особистісні риси.
3. Загальні закономірності формування психогеній.
4. Особливості протікання та форми неврастенії. Психастенія.
5. Особливості протікання істерії.
6.  Психоаналітичний підхід до пояснення природи істерії.
7. Обсесивно-компульсивний розлад.



8. Тривожні розлади. Психотерапія при панічних нападах.
9. Посттравматичні стресові розлади.
10. Невротичне порушення сну.
11. Неврози дитячого віку.
12. Неврози підліткового віку.
13. Інволюційні неврози.
14. Психотерапія невротичних розладів.
15.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності

Оцін
ка 
ECT
S

Оцінка за національною шкалою (пояснення)

90 – 100 А
відмінно (відмінне виконання лише з

незначною кількістю помилок)

80 – 89 В
дуже добре (вище середнього рівня з

кількома помилками)

70 – 79 С
добре (загалом правильне

виконання з певною кількістю суттєвих
помилок)

60 – 69 D
задовільно (непогано, але зі значною

кількістю недоліків)

50 – 59 Е
достатньо (виконання задовольняє

мінімальним критеріям)

26 – 49 F
X

незадовільно (з можливістю повторного
складання)

0-
25

F
неприйнятно (з обов'язковим 

повторним курсом)

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Вступ до предмету. Теорії та концепції неврозогенезу.

Тема  1.  Предмет та  завдання  курсу.  Симптом.  Синдром.  Регістр  (психотичний,
невротичний).  Теорії  та  концепції  неврозогенезу.  Особливості  вищої  нервової  діяльності.
Наукові  платформи  дослідження  неврозів.  Концепція  Г.Сельє  про  стрес.  Нейродинамічна
концепція І.П.Павлова про вищу нервову діяльність.  Психоаналітичний підхід у виникнення
неврозів. 

Змістовий модуль 2. Особливості протікання, етіологія та патогенез невротичних 
розладів 
Тема 1.  Психогенна природа невротичних розладів. Психічна травма як передумова

виникнення  неврозу. Значення  механізмів  психологічного  захисту  в  усуненні  впливу
психотравми.  Сімейні стосунки та їх значення у формуванні патогенних станів особистості.
Психічна  травма,  психогенії  та  концепція  психічної  адаптації.  Види  травмуючих  ситуацій.
Хронічна фрустрація як прояв психотравматизації.

Тема  2.  Причини  виникнення  та  види  неврастенії  (F-48).  Умови  виникнення
неврастенії. Особливості протікання та форми неврастенії. Психастенія. 

Тема  3.  Дисоціативні  розлади  (F-44).  Етіологія  та  патогенез  істерії.  Особливості
протікання. Психоаналітичний підхід до пояснення природи істерії. Диференціація істеричного



та  епілептичного  нападу. Гострі  істеричні  реакції.  Синдром  Ганзера,  псевдодеменція,
пуерилізм. Гострий психогенний ступор. Психотерапія істеричного розладу.

Тема 4.  Невроз нав’язливих станів  (F40-F42).  Поняття  фобій,  види фобій.  Страхи
дітей  в  нормі  відносно  віку.  Фобійні  тривожні  розлади  (F40).  Соціальні  фобії.  Обсесивно-
компульсивний розлад (F42), основні симптоми, протікання. Психологічна допомога при ОКР.
Диференціальна діагностика. Невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (F45).

Тема  5.  Панічні  напади  (F40.00-40.01). Психічні  симптоми,  загальні  симптоми  за
DSM-4.  Етіологія.  Тривожні,  тривожно-фобійні  розлади.  Генералізований тривожний розлад.
Методи надання самодопомоги. Психотерапія при панічних нападах.

Тема  6.  Гостра  реакція  на  стрес  (F43.0-43.9).  Посттравматичні  стресові  розлади
(ПТСР). Розлади адаптації.  Інші реакції на важкий стрес. Наслідки бойового стресу. Клінічні
діагностичні критерії. Психодіагностика ПТСР. Перша психологічна допомога при ПТСР. 

Тема  7.  Порушення  сну (F51.0-51.9).  Диссомнія.  Парасомнія.  сомнамбулізм.  Нічні
жахи. Кошмари. Невротичне та психіатричне порушення сну. Методи психологічної допомоги
при невротичних порушеннях сну.

Тема 8. Вікові особливості невротичних розладів. Неврози дитячого віку. Енурез та
енкопрез.  Заїкання.  Дитячі  мононеврози.  Неврози  підліткового  віку.  Синдром  Жіля  де  ля
Туретта.  Дисморфофобія.  Інволюційні  неврози.  Методи  психологічної  допомоги  при
невротичних порушеннях в дитячому віці.

Тема 9. Психотерапія невротичних розладів. Використання психодинамічних підходів
у  лікуванні  невротичних  розладів.  Піскова  та  арт-терапія.  TRE-терапія.  Індивідуальний
глибинний аналіз за Адлером. Груповий психоаналіз. Когнітивно-поведінкова терапія. Заходи з
психологічної профілактики та просвіти невротичних розладів.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма Заочна форма

усього у тому числі усьо
го 

у тому числі
Л П Лаб Інд с.р. Л п ла

б
інд С.р

.
2 90 16 18 56 90 4 10 76

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Вступ до неврозології

Тема 1. Предмет 
вивчення 
неврозології. 
Симптом. Синдром. 
Регістр (психотичний,
невротичний).

2 4 8

Разом за змістовим 
модулем 1

2 6 8

Змістовий модуль 2.Особливості протікання, етіологія та патогенез невротичних
розладів

Тема 1. Психогенна 
природа невротичних 
розладів

2 4 2 8

Тема 2. Причини 2 2 6 8



виникнення та види 
неврастенії (F 48). 
Тема 3. Дисоціативні 
розлади (F44). Гострі 
істеричні реакції.

2 2 6 2 8

Тема 4. Невроз 
нав’язливих станів 
(F40-F42). 
Невротичні, пов’язані 
зі стресом і 
соматоформні 
розлади (F45).

2 2 6 2 6

Тема  5.  Панічні
напади (F40.00-40.01).
Генералізований
тривожний розлад.

2 2 6 2 8

Тема 6. 
Гостра реакція на 
стрес. ПТСР (F43.0-
43.9).

2 2 6 2 8

Тема 7. Порушення 
сну (F51.0-51.9)

2 2 6 6

Тема 8. Вікові 
особливості 
невротичних розладів

2 2 6 2 8

Тема 9. Психотерапія 
невротичних розладів

2 6 2 8

Разом за змістовим 
модулем 2

14 18 56 4 10 76

Всього 16 18 56 4 10 76

Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Психогенна природа невротичних розладів 2
2 Причини виникнення неврастенії (F48.0). 2
3 Дисоціативний (конверсійний) розлад особистості. Істеричний 

невроз (F44). 
2

4 Невроз нав’язливих станів. Обсесивно-компульсивні розлади 
(F42).

2

5 Психогенна природа панічних атак. 2
6 Гостра реакція на стрес. ПТСР (F43.0-43.9). 2
7 Невротичне порушення сну. 2
8 Невротичні розлади в дитячому та підлітковому віці 2
9 Психотерапія невротичних розладів 2

Разом 18

Самостійна навчальна робота студентів

Семес
тр

Кількіс
ть балів Зміст самостійної роботи

Обсяг
(год.)

Форма
контролю

Тиждень,
на якому



/ тема денна
форма/
заочна
форма

здійснюєт
ься

контроль

8/1 1 Тема 1. Вступ до предмету. 
Теорії та концепції 
неврозогенезу.

4/8 Конспект

8/2 1 Тема 2. Психогенна природа 
невротичних розладів.
- розглянути причини психічної 
травми, психогенії та концепція 
психічної адаптації, види 
травмуючих ситуацій.

Гурьева В.А. Психогенные 
расстройства у детей и 
подростков. – М., 1999. 
Комер Дж. Рональд. Основы 
патопсихологии. 
https://bookap.info/genpsy/komer/
Батаршев А.В. Психология 
индивидуальных различий: 

4/8  Протоколи 
методик
опитувальник
Спілбергера-
Ханіна 
ситуаційної 
та 
особистісної 
тривожності.
- методику 
експрес-
діагностика 
депресивних 
станів за 
В.А.Жмурови
м,
 -методику 
експрес-
діагностики 
невротичних 
станів Хека-
Хесса.

1

8/ 3 1 Тема 3. Умови виникнення та 
симптоми неврастенії (F48.0).
- законспектувати питання 
семінару до теми з 
використанням джерел:
Психіатрія та 
наркологія/Напреєнка О.К., К, 
2011. 
https://pidruchniki.com/76594/me
ditsina/psihiatriya_i_narkologiya
2. Каменецкий Д.А. 
Неврозология и психотерапия. –
М., 2012 Режим доступу:
https  ://  klex  .  ru  /141  
3. Дитяча психіатрія: 
підручник/Г.М. Кожина, В.Д 
Мішієв. – К., 2014. 

6/8 протоколи 
методик:
- оцінка 
нервово-
психічного 
напруження 
(Н.А. 
Немчин)
- діагностика 
самооцінки 
психічних 
станів 
Г.Айзенка
-діагностика 
невротичних 
станів К.К. 
Яхіна, Д.М. 
Менделевича
Конспект

2 

8/ 4 1 Тема  4.  Дисоціативні
розлади(F44).  Диференціальна
діагностика  істеричних  та
епілептичних нападів.
- законспектувати питання 
семінару до теми з 
використанням джерел:

6/8

Конспект

3

https://bookap.info/genpsy/komer/
https://klex.ru/141
https://pidruchniki.com/76594/meditsina/psihiatriya_i_narkologiya
https://pidruchniki.com/76594/meditsina/psihiatriya_i_narkologiya


Психіатрія та 
наркологія/Напреєнка О.К., К, 
2011. 
https://pidruchniki.com/76594/me
ditsina/psihiatriya_i_narkologiya
 Каменецкий Д.А. Неврозология
и психотерапия. – М., 2012 
Режим доступу:
https  ://  klex  .  ru  /141  
3. Дитяча психіатрія: 
підручник/Г.М. Кожина, В.Д 
Мішієв. – К., 2014. 
Опрацювати 
1.Випадок істерії. Фройляйн 
Анна О. (1895) – випадок 
Бройєра
2.Фрагмент  аналізу  одного
випадку істерії. Дора (1905)
згідно книги Фрейд Зигмунд. 
Знаменитые случаи из практики
режим досту: 
http://www.psychoanalyse.ru/prac
tice

8/ 5 1 Тема 5.  Обсесивно-
компульсивний розлад (F42).
Законспектувати питання 
семінару. 
- обсесії (забруднення, 
іпохондричні, повторного 
контролю);
- компульсії (ритуали, моторні 
стереотипи, тики, синдром 
Туретта). Режим доступу
health-ua.com/pics. В.І Коростій.
Надання  медичної  допомоги
пацієнтам  із  тривожно-
фобійними розладами. 
http://neuronews.com.ua/
Обсесивно-компульсивний
розлад, синдром і особистість.
http://www.eurolab.ua/  Синдром
де ля Туретта
Підготувати стимульний 
матеріал та протоколи методик:
-опитувальник Леонгарда-
Шмішека.
-діагностика стану 
фрустрованості Вассермана-
Бойко.

6/8 Конспект 4

8/ 6 1 Тема 6. Панічні напади.  Фобійні
тривожні розлади (F40).
- здійснити аналіз 

6/6 Протоколи 
методик 

5

http://neuronews.com.ua/
http://www.psychoanalyse.ru/practice
http://www.psychoanalyse.ru/practice
https://klex.ru/141
https://pidruchniki.com/76594/meditsina/psihiatriya_i_narkologiya
https://pidruchniki.com/76594/meditsina/psihiatriya_i_narkologiya


психологічних особливостей 
осіб з психічними розладами на 
прикладах, взятих з художніх 
фільмів Для цього слід обрати 
три фільми зі списку і написати 
психологічне есе. В есе 
потрібно вказати вік героя; 
психологічний феномен, що 
представлений у поведінці 
героя фільму (описати 
конкретні ситуації, що це 
підтверджують); причини 
формування феномену; 
соціальну ситуація розвитку; 
методи психологічного впливу, 
що можна порекомендувати у 
цьому випадку
1. Авиатор (реж. Мартин 
Скорсезе, 2004) - Говард Хьюз;
2. Лучше не бывает (реж. 
Джеймс Брукс, 1997) - 
МелвинАдал;
3. Теория большого взрыва 
(bigbangtheory, 2007) - Шелдон 
Купер.
Панические атаки:
4. Клан Сопрано (TheSopranos, 
1999) - Тони Сопрано.
Социофобия:
5. Семейка Аддамс (реж. 
БарриЗрннерфельд, 1991)

8/ 7 1 Тема 7. Гостра реакція на 
стресс. ПТСР
Опрацювати Уніфікований 
клінічний протокол первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та 
третинної 
(високоспеціалізованої) 
медичної допомоги «Реакція на 
важкий стрес та розлади 
адаптації. Посттравматичний 
стресовий розлад»
Режим доступу 
https://www.pfizermed.com.ua/sit
es/g/files/g10037376/f/2017
 

6/8 Пам’ятка 
для батьків у
вигляді 
буклету

6

8/ 8 1 Тема 8. Невротичне 
порушення сну. 
законспектувати питання 
семінару до теми з 
використанням джерел:
Розлади сну. Метод. реком. 
/Пулик О.Р., Гирявець М.В. 
Режим 
доступу:https://www.uzhnu.edu.u

6/8 Розробити 
рекомендації
для осіб 
різного віку 
щодо 
профілактик
и безсоння. 
Окремо для 
дітей та осіб 

7

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10749
https://www.pfizermed.com.ua/sites/g/files/g10037376/f/201711/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%A2%D0%A1%D0%A0.pdf
https://www.pfizermed.com.ua/sites/g/files/g10037376/f/201711/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%A2%D0%A1%D0%A0.pdf


a/uk/infocentre/get/10749
Европейські астанови з 
діагностики та лікування 
безсоння. Режим доступу
https  ://  neuronews  .  com  .  ua  /  ua  /  
issue  -  article  -2031/  Ievropeyski  -  
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старечого 
віку у формі 
буклетів.

8/ 9 1 Тема 9. Вікові особливості 
невротичних розладів
-законспектувати питання 
семінару до теми:
Г.Г.Шанько, В.Ф.Шанько, 
Е.Н.Ивашина. Тіки у дітей: 
класифікація, лікування 
http://idokdor.pp.ua/ Л.С  Чуйно.
Тіки у дітей. Основні напрямки
лікування.
Розробити рекомендації 
(пам’ятки) для батьків дітей, в 
яких спостерігається 
невротична поведінка (моно 
неврози та ін.)

6/6 підготуйте 
стимульний 
матеріал та 
протоколи 
методик:
1.Діагностика
рівня 
тривожності 
школярів 
Філіпса.

2.Тест 
тривожності 
Р.Теммл, 
М.Доркі.

3Тест-
опитувальник
рівня 
тривожності і 
схильності 
школяра до 
неврозу 
А.Захарова.

8

8/10 2 Тема 10. Психотерапія 
невротичних розладів
 «Зниження  емоційного
напруження,  зумовленого
симптомами  психічного
захворювання»;
«Роль  психофармакології  та
психотерапії  у  лікуванні
неврозів»;

6/8

підготувате 
міні-лекцію 
або 
презентацію

підготувати 
та 
презентуват
и на заняття 
вправи з 
атртерапії 
для зняття 
тривожності 
та 
стабілізації 
емоційної 
сфери.

9
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