
Самостійна навчальна робота студентів з дисципліни  

«Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами» 

 

Семес

тр 

/ тема 

Кількіс

ть балів 

 

Зміст самостійної роботи 

Обсяг 

(год.) 

денна 

форма/ 

заочна 

форма 

Форма 

контролю 

Тиждень, 

на якому 

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  

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


8/ 4 1 Тема 4. Дисоціативні 

розлади(F44). Диференціальна 

діагностика істеричних та 

епілептичних нападів. 

- 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 

 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 

 

6/8  

 

Конспект 

3 

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 

6/8 Конспект 4 

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


фрустрованості Вассермана-

Бойко. 

 

 

8/ 6 1 Тема 6. Панічні напади.  Фобійні 

тривожні розлади (F40). 

- здійснити аналіз 

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) 

6/6 Протоколи 

методик  

5 

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 

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


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

a/uk/infocentre/get/10749 

Европейські астанови з 

діагностики та лікування 

безсоння. Режим доступу 

https://neuronews.com.ua/ua/issue

-article-2031/Ievropeyski-

nastanovi-z-diagnostiki-ta-

likuvannya-bezsonnya#gsc.tab=0 

 

6/8 Розробити 

рекомендації 

для осіб 

різного віку 

щодо 

профілактик

и безсоння. 

Окремо для 

дітей та осіб 

старечого 

віку у формі 

буклетів. 

7 

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

 

 

 

9 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10749
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/10749
https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-2031/Ievropeyski-nastanovi-z-diagnostiki-ta-likuvannya-bezsonnya#gsc.tab=0
https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-2031/Ievropeyski-nastanovi-z-diagnostiki-ta-likuvannya-bezsonnya#gsc.tab=0
https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-2031/Ievropeyski-nastanovi-z-diagnostiki-ta-likuvannya-bezsonnya#gsc.tab=0
https://neuronews.com.ua/ua/issue-article-2031/Ievropeyski-nastanovi-z-diagnostiki-ta-likuvannya-bezsonnya#gsc.tab=0


и на заняття 

вправи з арт-

терапії для 

зняття 

тривожності 

та 

стабілізації 

емоційної 

сфери. 

 

 


