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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни ПРАКТИКУМ З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Викладач (-і) кандидат психологічних наук, доцент Мирослава Миронівна Кулеша-Любінець 

Контактний телефон викладача 596066 

E-mail викладача lyubinets@ukr.net 

Формат дисципліни очна/заочна 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС 

Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації кожна 4-а середа місяця 

2. Анотація до курсу 

Предметом вивчення курсу «Практикум з клінічної психології» є клініко-психологічна диференціальна діагностика розладів психіки, 

алгоритм клініко-психологічної діагностики та інтервенції особам з межовими розладами, розладами вищих психічних функцій. Дисципліна  

поєднує теоретичні та прикладні аспекти таких галузей знань як «Клінічна психологія», «Психодіагностика», «Загальної психології», «Вікової 
психології», «Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності» та ін. 

3. Мета та завдання курсу 

Мета: розширити теоретичні уявлення про особливості клініко-психологічної діагностики розладів психіки у дітей та дорослих; сформувати 

практичні навички застосування валідного та надійного клініко-психологічного інструментарію для діагностики психічних та соматичних 

розладів та використання основних методів психологічної допомоги. 

Завдання: формування здатності аналізувати закономірності розладів психіки та поведінки особи; визначення критеріїв клініко- 

психологічного дослідження та алгоритму його проведення; оволодіння навичками використання валідного та надійного клініко- 

психологічного інструментарію, аналізу отриманих результатів, формування аргументованих висновків та рекомендацій; ознайомлення 

студентів зі специфікою психологічної допомоги особами з психічними та соматичними розладами. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності 

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. 

mailto:lyubinets@ukr.net
http://www.d-learn.pu.if.ua/


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 компетентності 
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом клініко-психологічної діагностики. 
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків особи з розладами психіки. 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний клініко-психодіагностичний інструментарій при діагностиці розладів психіки. 

СК8. Здатність організовувати психологічну допомогу особам з розладами психіки. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.  

Результати навчання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку розладів психіки особи. 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення питань 

психологічної допомоги особам з розладами психіки. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

для діагностики розладів психіки. 

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. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин (денна / заочна форма навчання) 

Лекції 12 / 4 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 / 6 

самостійна робота 60 / 80 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 

6 053 Психологія 3 курс Вибірковий 



Тематика курсу 

Тема, план Форма 
заняття 

Література Завдання, год Вага оцінки Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Теоретичні та 

методологічні основи 

практикуму з клінічної 

психології 

1. Предмет, завдання та 

основні розділи 

клінічної психології. 

2. Зв»язок клінічної 

психології із 

суміжними 

дисциплінами. 

3. Коротка історія 

становлення клінічної 

психології. 

4. Поняття про 

деонтологію та 

біоетику в клінійній 

психології. 

5. Диспут на тему: 

Невирішені питання 
клінічної психології в 

Україні. 

Лекція - 2 

год, 

Семінарське 
/практичне 

заняття - 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9 - заповнити таблицю 
«Галузі клінічної 
психології» (графи: 
галузі/характеристика). У 

таблиці даєте 
характеристику не менше 
5-ти галузей клінічної 

психології, 8/10 

Усне (письмове) 

опитування  -  5  б 

самостійна робота 

– 2 б 

2 тиждень 

Тема 2. Здоров'я, хвороба, Лекція – 2 1,2,4,5,6,7,8,9 -зробити асоціативний 

малюнок-схему 

патопсихологічних регістр- 
синдромів (структура: 

ознаки/причини/наслідки/об 

ов’язкові методи 
діагностики), 8/10 

Усне (письмове) 3 тиждень 
регістр-синдроми у год., опитування - 5 б 

клінічній психології Семінарське самостійна робота 

1.Зміст поняття /практичне – 2 б 

«здоров’я» та «хвороба» в заняття – 2  

клінічній психології. год.  

2.Фази (етапи) розвитку   



психічних порушень. 
3.Основні етапи та 

чинники виникнення 

психічних та 

поведінкових розладів. 

4.Критерії розмежування 

психологічних феноменів 

та регістр-синдромів 

     

Тема 3. Особливості та 
завдання клініко- 

психологічної 

діагностики 

1.Індивідуально- 

орієнтований, патогенний 

та салютогенний підходи 

у клініко- психологічному 

дослідженні. 

2. Структура клініко- 

психологічного 

дослідження. 

3. Завдання 

нейропсихологічної, 

патопсихологічної 

діагностики осіб. 

4. Проективна 

психодіагностика у 

клінічній психології. 

Практикум. Дві 

проективні методики, які 

студенти підібрали, 

провести в групі у парі, 

проаналізувати отримані 

результати (2 б.) 

Лекція – 2 
год., 

Семінарське 

/практичне 

заняття – 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9,11,12 -заповнити таблицю 
«Завдання 

психодіагностичного 

дослідження у клінічній 

психології» (графи: тип 

дослідження / завдання). 

-підібрати 5 проективних 

методик для 

психодіагностики у 

клінічній психології, дві 

методики провести у парі, 

проаналізувати отримані 

результати, узагальнити 

досвід, 8/10 

Усне  (письмове) 
опитування - 5 б 

самостійна робота 

– 2+2 б. 

4 тиждень 



Тема 4. Методи 
дослідження в клінічній 
психології 

1.Поняття та структура 

клінічного інтерв’ю. 

П’ятикрокова модель 

інтерв’ю (за А.Айві). 

2.Психотехніки 

діагностичного 

вислуховування. 

3. Генетико-моделюючий 

метод. 

4. Дослідження окремих 

випадків хвороби. Метод 

продуктів діяльності у 

клінічній психології. 

5. Практикум. Провести 

клінічне інтерв’ю в групі 

в парах; проаналізувати 

отримані результати, 

узагальнити досвід (6 б.) 

Лекція – 2 
год., 

семінарське 

заняття - 4 

год. 

1,4,5,6,7,8,9,11,12 -заповнити таблицю 
«Метод впливу у процесі 

інтерв’ю» (за А Айві) 

(графи: метод, опис, 

функція в процесі 

інтерв’ю). 

Джерело: Никоненко Ю. 

П. Клінічна психологія: 

навчальний посібник / 

укл. Ю.Ніконенко. К., 

2016. 369 с. 

- скласти та провести 

клінічне інтерв’ю в групі в 

парах; проаналізувати 

отримані результати, 

узагальнити досвід, 7/10 

Усне  (письмове) 
опитування - 5 б 
самостійна робота 

– 2+6 б. 

Тестування за 

модулем №1 - 10 б. 

5 тиждень 

Змістовий модуль 2. 
Тема 5. Основні методи 
психодіагностики 
межових станів 
1.Методи діагностики 
невротичних розладів. 
2.Методи діагностики 
акцентуацій характеру та 
розладів особистості. 
3. Особливості 
психодіагностики 
межових розладів у 
дитячому віці. 
4. Алгоритм 

Лекція – 2 
год., 

Семінарське 

/практичне 

заняття - 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9,11,12 - законспектувати 4 рівні 
та схему психологічної 

дезадаптації особи 

Джерело: Никоненко Ю. 

П. Клінічна психологія: 

навчальний посібник / 

укл. Ю.Ніконенко. К., 

2016. С.210-212. 

-визначіть акцентуацію 

характера двох із відомих 

вам літературних героїв 

чи кіногероїв 

Усне  (письмове) 
опитування - 5 б 

самостійна робота 

– 2+2 б. 

6 тиждень 



психологічної допомоги 
особі з межовими 
розладами. 
5. Практикум. 
Обговорення типів 
акцентуацій характеру 
двох із відомих 
студентамлітературних 
героїв чи кіногероїв (2 б.) 

     

Тема 6. Основні методи 
патопсихологічної 
діагностики 
1. Поняття про 
патопсихологічне 
тестування. 
2. Особливості визначення 
психічного статусу 
хворого (розлади 
свідомості, поведінкової 
сфери, сприймання, 
мислення, пам’яті, уваги, 
емоцій). 
3. Особливості 
патопсихологічної 
діагностики у дитячому 
віці. 
4. Алгоритм психологічної 
допомоги особі з 
психічними розладами. 

Семінарське 
/практичне 

заняття - 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9,11,12 -законспектувати 
особливості проведення 

патопсихологічного 

дослідження у дитячому 

віці, 7/10 

Усне (письмове) 

опитування - 5 б 

самостійна робота 

– 2 б 

7 тиждень 

Тема 7. Основні методи 
нейропсихологічної 
діагностики 
1.Поняття про 

нейропсихологічне 
дослідження. 

Лекція – 2 

год., 

семінарське 

заняття - 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9,10 -заповнити таблицю 
«Основні клініко- 

нейропсихологічні 

синдроми і 

симптомокомплекси 

Усне (письмове) 

опитування  -  5  б 

самостійна робота 

– 2 б 

Контрольна робота 

8 тиждень 



2. Діагностика основних 
клініко- 
нейропсихологічних 
синдромів та 
симптомокомплексів. 
3. Особливості 
нейропсихологічної 
діагностики у дитячому 
віці. 
4. Алгоритм 
психологічної допомоги 
особі з ураженнями 
вищих психічних 
функцій. 
5. Практикум. Здійснити 
підбір нейропсихологічних 
методик для діагностики 
афазії, агнозії, порушення 
схеми тіла, апраксії, 
аграфії, акалькулії (2 б.) 

  порушень вищих 
психічних функцій» 

(графи: види 

порушень/локалізація в 

мозку/методи 

діагностики) 

Джерело: Чабан О.С., 

Гуменюк М.М., Вербенко 

В.А. Нейропсихологія 

(лекції та додаткові 

матеріали). Тернопіль: 

ТДМУ, 2008. 92 с., 7/10 

– 10 б  

Тема 8. Психологія 
лікувальної взаємодії та 
психологія хворого. 
Практикум. Робота у 
групах. Студенти 
обговорюють 
підготовлені алгоритм 
психодіагностики та 
програму психокорекції 
розладу психіки у 
дорослого. Обирають 
один алгоритм 
психодіагностики і одну 
програму психокорекції і 
презентують (6 б). 

С/практичне 
заняття - 2 

год. 

1,4,5,6,7,8,9 -розробити алгоритм 
психодіагностики та 

програму психокорекції 

розладу психіки у 

дорослого. Алгоритм 

діагностики включає: 

тема, мета, діагностичні 

інструменти, 

обґрунтування доцільності 

їх використання. 

Програма психокорекції 

включає: тему, мету, 

завдання, план, назви та 

призначення психотехнік, 

7/10 

Усне  (письмове) 
опитування - 5 б 

самостійна робота 

– 6 б 

Тестування за 

модулем №2-10 б. 

9 тиждень 



6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт  проводиться  за поточним 

підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

усній та письмовій формі (опитування, тестування, контрольна робота, самостійна робота). 

Підсумковий контроль здійснюється у формі двох тестувань за змістовими модулями. 

Розподіл балів, що отримують студенти 
 
 

Поточне опитування та самостійна робота 

 

С
у
м

а
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Усні та письмові Усні та письмові відповіді – 20 100 

відповіді – 20 Тестування за модулем №2 –  

Тестування за модулем 10  

№1 - 10 
Самостійна робота – 16 

Самостійна робота – 14  

Контрольна робота – 10  

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 40 балів відводиться на усне  та 

письмове опитування студентів, 20 балів – на оцінку двох тестувань, 30 балів – на виконання 

самостійної роботи та 10 балів – на контрольну роботу. 

Залік з курсу «Практикум з клінічної психології» виставляється за загальною сумою балів з усіх 

виконаних завдань, що передбачені робочою програмою. 

Самостійна робота студентів 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. Самостійна робота студентів оцінюється 

залежно від виду роботи. За конспектування матеріалів з актуальних питань практикуму  з клінічної 

психології, заповнення таблиць і створення асоціативного малюнку-схеми, підбір методів 

психодіагностики, аналіз акцентуацій характеру героїв художніх творів/ фільмів – 2 бали; за 

проведення клінічного інтерв’ю, розробку алгоритму психодіагностики та програми психокорекції 

розладу психіки (поведінки) у дорослих – 6 балів. Сукупна кількість балів за самостійну роботу – 30 

балів. 

  

  

         

   

 

 



 Вимоги до оцінювання самостійної роботи студентів: 
 Завдання, які оцінюються у 2 бали: 2 бали виставляється у тих випадках, якщо завдання здані вчасно 

і в повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності. 1 бал виставляється, якщо 

завдання не здано у повному обсязі або невчасно. 0 балів виставляється, якщо завдання не здано. 

 Завдання, які оцінюються у 6 балів: 6-5 балів виставляється, якщо завдання виконані вчасно і в 

повному обсязі з дотриманням правил академічної доброчесності, є креативними, відповідає обраній 

темі і меті, правильно побудовані питання чи підібрані методики діагностики та корекції.  

4-3 бали виставляється, якщо завдання здано вчасно і у повному обсязі, проте є помилки. Завдання 

виконана не в повному обсязі, або дещо не відповідає обраній темі чи вимога певні неточності у 

формулюванні запитань, питання однотипні. Методики підібрані з не в повному обсязі. 

2-1 бал виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно, питання сформульовані 

невірно, методики підібрані з помилками. 0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують тестовий 

контроль знань, що містить завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох 

запропонованих, завдання на встановлення правильної відповідності, завдання на встановлення 

правильної послідовності. Сукупна кількість балів за тестування за змістовий модуль – 10 балів. 

 
Шкала оцінювання заліку 

 Університетськ 
а 

Національна Шкала 
ECTS 

 

90 – 100  
 

Зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 Е 

26 – 49 Не зараховано FX 

0-25 F 

Вимоги до письмової роботи Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 10 балів. При цьому. 9-10  б. виставляється, 

коли питання контрольної роботи розкриті повністю, наведені приклади описаних явищ, подано 

обґрунтування виникнення того чи іншого явища. 8-7 б. виставляються у разі 

недостатнього аналізу явища, наведено лише один приклад, питання розкрито не в повній мірі, проте 



 студент дав відповіді на всі питання. 6-5 б. за контрольну роботу виставляється, коли студент не 
відповів на одне питання контрольної роботи, дав часткові відповіді на решта і не навів приклади 

описаних явищ. 4-3 б. виставляється, коли студент не відповів на половину питань, проте дав 

часткові малозмістовні відповіді на решта. 2-1 б. виставляється студенту, який не відповів на жодне 

питання, або у відповідях не розкритий зміст питання. 

Семінарські заняття Оцінюються за 5-ти бальною системою. 
При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за ключовими поняттями теми, анотують та 

конспектують першоджерела, оформляють відповіді на питання семінару, розглядають клінічні 

випадки, дискутують з приводу психодіагностики та психологічної допомоги особам з розладами 

психіки. 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, помноженому на 4. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх запланованих освітньою програмою дисципліни форм навчальної роботи, які 
підлягають контрольному оцінюванню. Пропущені заняття відпрацьовуються протягом місяця (усно 

або ж за допомогою тестів) після пропущеного заняття. Самостійна робота (конспект) повинні бути 
здані до завершення змістового модуля з теми. 

7. Політика курсу 

Політика курсу спрямована на активну взаємодію у групі студентів, атмосферу доброзичливості з дотриманням правил академічної 

доброчесності.  Відрацювати  пропущені  заняття  студенти  зможуть  письмово  (виконати  тести  та  ін.)  або  усно  протягом  місяця  після 

пропущеного заняття. Написання контрольної роботи є обов»язковим. У випадку невиконання студентами вищеозначених вимог, випадків 

плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування) студент буде недопущений до здачі заліку. Студенти, які навчаються за 

індивідуальним  графіком,  виконують  всі  завдання  згідно  вимог,  проходять  тестування.  Студент  набирає  40  балів  –  за  усне  (письмове) 

опитування на заняттях, 20 балів – за тестування за двома модулями, 10 балів – за виконання контрольної роботи, 30 балів – за виконання 

самостійної роботи. 
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http://www.klex.ru/ll
http://www.klex.ru/ll
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27. 

28. 

29. 

http://vprosvet.ru/biblioteka/klinicheskaya-psihologiya/ 
http://culonline.com.ua/Books/klinychna_psyhologia.pdf 

https://postnauka.ru/books/20050 

http://vprosvet.ru/biblioteka/klinicheskaya-psihologiya/%C2%A0
http://culonline.com.ua/Books/klinychna_psyhologia.pdf
https://postnauka.ru/books/20050
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