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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрями 
підготовки, освітньо- 
кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма 
навчання

заочна форма 
навчання

Кількість кредитів, 
відповідних 
Е С ТS -  3

Галузь знань: 05 Соціальні 
та поведінкові науки 
Спеціальність: 053 

Психологія: 
Спеціалізація: 

Кризова психологічна 
допомога в сучасних умовах

Вибіркова 
(за вибором ВНЗ)
Рік підготовки

1-й

Загальна кількість 
годин -  90

Семестр

1-й

Рівень вищої освіти:
другий (магістерський)

Лекції
6

Практичні заняття
4

Самостійна робота
80

Індивідуальні завдання

Вид контролю -  екзамен
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання
для заочної форми навчання -  11% : 89%.



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є засвоєння сучасних уявлень про психологічне 
попередження, психодіагностику і психокорекцію захворювань і патологічних станів, 
поняттям «внутрішньої картини» хвороби та її впливу на соціальне функціонування 
особистості, актуальними питаннями сучасних технологій та їх психосоціального впливу 
на подолання різних недуг, психологічними аспектами психологічної діагностики, 
експертизи, реабілітації що є необхідними складовими сучасних комплексних заходів 
профілактики та подолання не лише захворювань, а й різних станів дезадаптації.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:
- розкриття змісту основних понять клінічної психології;;
- ознайомлення з основними проблемами клінічної психології;
- визначення стратегії реабілітації та реадаптації хворих з урахуванням
- патопсихологічних особливостей та порушень.

Предметом навчальної дисципліни є дослідження психологічних аспектів 
попередження, психодіагностики та психокорекції захворювань і патологічних станів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- основні теоретико-методологічні засади клінічної психології;

- деонтологічні аспекти професійної діяльності клінічного психолога.
- психологічні особливості людей з різними соматичними захворюваннями;
- закономірності виникнення та перебігу психосоматичних розладів;
- особливості впливу стресів на психіку людини та стратегії подолання 

негативних наслідків;
уміти:
- застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні практичних завдань;

- формулювати психологічне завдання у відповідності з клінічним запитом;
- застосовувати найбільш розповсюджені у клініці психодіагностичні методики;
- провести психологічне обстеження з урахуванням нозологічної та вікової 

специфіки клієнта;
- узагальнити отримані результати та сформулювати психологічний діагноз.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні теоретичні та методологічні аспекти клінічної 
психології

Тема 1. Вступ до клінічної психології.
Предмет і завдання клінічної психології.

Розділи клінічної психології:патопсихологія, нейропсихологія, психосоматика, психологія 
розладів особистості,неврозологія, психогігієна, психопрофілактика та інші. Клінічна 
психологія та медичнапсихологія: співвідношення понять. Завдання клінічної психології у 
сфері освіти. Завданняклінічної психології у сфері охорони здоров'я. Завдання клінічної 
психології у соціальній сфері. Історія становлення клінічної психології (Алкемон 
Кротонський, Гіпократ,Аристотель, Гален, В. Вундт Л. Уітмер, Е.Крепелін, В.М.Бехтерев, 
С.Корсаков,П.Ковалевський, Б.В.Зейгарник, С.Я.Рубінштейн, А.Е.Личко, 
Б.Д.Карвасарський, В.М.Блейхер, Л.Ф.Бурлачук та ін.). Сучасні проблеми клінічної 
психології Україні та за кордоном.

Тема 2. Норма та патологія, здоров'я та хвороба у клінічній психології
Поняття норми в клінічній психології. Статистична, оціночна, 
функціональна,індивідуальна, соціальна норми. Патологія та розлад в клінічній психології: 
співвідношення понять. Критерії психічного розладу. Зміст поняття «здоров’я» в клінічній 
психології.Негативне, позитивне, загальне визначення здоров'я. Критерії психічного



здоров’я за ВООЗ. Рівні психічного здоров'я. Розуміння хвороби у клінічній психології. 
Конструкт хвороби. Біомедична та біопсихосоціальна модель хвороби. Поняття 
«інвалідність» як крайня форма патології. Класифікації розладів психіки та поведінки 
(МКХ- 10, ОБК-У). Симптоми та синдроми психічних розладів..

Тема 3 Методологія та основні методи клініко-психологічного дослідження
Нозологічна та описово-феноменологічна парадигми діагностики хвороби. Діагностичні 
принципи-альтернативи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних 
симптомів. Мета та основні завдання клініко-психологічного дослідження. Поняття про 
медичний та психологічний діагнози. Структура клінікопсихологічного дослідження. 
Особливості проведення клініко-психологічного інтерв"ю.Метод аналізу історії життя 
особи (анамнез). Суб’єктивний та об’єктивний анамнез. Метод спостереження за 
поведінкою особи в клінічній психології. психології. Поняття про клініко-психологічний 
експеримент.

Змістовий модуль 2. Спеціальні теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології 

Тема 4. Межові розлади особистості. Невротичні розлади
Поняття про «стрес», «стресостійкість», «копінг-стратегії», «механізми психологічного 
захисту», «інвалідність», «стигма», «інклюзія». Загальний адаптаційний синдром (за Г. 
Сельє). Загальне поняття про невротичні розлади. Невротичні реакції,невротичні стани і 
невротичний розвиток особистості. Психодинамічна теорія розвитку невротичних розладів. 
Когнітивно-поведінкова теорія розвитку невротичних розладів. Критичний вік розвитку 
невротичних розладів. Неправильний стиль виховання як чинник формування 
невротичного розладу. Класифікація невротичних розладів за МКХ-10.Фобічний розлад. 
Генералізований тривожний розлад. Дисоціативний (конверсійний) розлад. Обсесивно- 
компульсивний розлад. Панічний розлад. Неврастинія. Особливості діагностики та корекції 
невротичних розладів.

Тема 5. Психосоматичні та соматопсихічні розлади
Визначення поняття «психосоматичні розлади», «соматопсихічні розлади». 
Психосоматичні співвідношення в межах норми. Чинники розвитку психосоматичних 
розладів. Класифікація психосоматичних розладів. Психологічний аналіз психосоматичних 
розладів. Психологічний аналіз соматопсихічних розладів.

Тема 6. Гострий стресовий розлад та посттравматичний стресовий розлад
Ознаки гострого стресового розладу. Етапи переживання ГСР. Поняття та чинники 
розвитку посттравматичного стресового розладу. Види посттравматичного стресового 
розладу. Критерії діагностики посттравматичного стресового розладу за М КХ-10 і DSM-V. 
Особливості діагностики та психотерапії ПТСР.

Тема 7. Психологія хворого та лікувального середовища
Психологія хворого. Медико-психологічні особливості сучасного хворого.Суб’єктивна та 
об’єктивна важкість захворювання. Поняття про внутрішню картину хвороби. Вчення 
А.Р.Лурії про „внутрішнє усвідомлення хвороби”. Складові внутрішньої картини. Типи 
хвороб за їх значенням для особи та відповідні реакції на звістку про хворобу (за 
З.Д.Ліповскі). Типи психологічного ставлення до хвороби (за А.Лічко, М.Івановим). Форми 
поведінки особи залежно від психологічної реакції на звістку про хворобу (агравація, 
симуляція, дисимуляція). Поняття стигми, психологічні підходи до подолання 
стигматизації. Психологічні особливості лікувального середовища Поняття про 
госпіталізм. Психологія медичного працівника. Комунікативні компетентності лікаря. 
Професійні психічні деформації медичного працівника. Ятрогенія.



Змістовий модульЗ. Спеціальна клінічна психологія

Тема 8. Особливості психології ендокринологічних хворих та осіб із 
захворю ванням органів дихання.

Особливості психіки до та внаслідок патології залоз внутрішньої секреції. Психологія 
хворих на цукровий діабет. Психологія хворих на базедову хворобу. Психологіяхворих на 
гіпоторіоз (мікседему)

Психологічні фактори, які впливають на виникнення патології органів дихання. 
Особливості особистості до та внаслідок алергологічних захворювань верхніх дихальних 
шляхів. Психологія хворого на бронхіальну астму. Психологія хворого на туберкульоз. 
Специфіка внутрішньої картини хвороби хворого з патологією органів дихання.

Тема 9. Психологія хворих кардіологічного профілю

Поняття поведінки типу «А». Психологічні фактори, що впливають на виникнення серцево- 
судинних захворювань. Особливості особистості до та внаслідок захворювання на серцево- 
судинну хворобу. Пізнавальна сфера хворих. Особливості внутрішньої картини хворих на 
серцево-судинні захворювання. Психологія хворих на гіпертонію. Психологія хворих на 
ішемічну хворобу серця. Психологія хворого після інфаркту міокарда. Психологія хворого 
з вродженим пороком серця. Можливості патогенетичної психотерапії у клініці серцево 
судинних захворювань. Групова психотерапія. Напрямки родинної психотерапіїта 
родинного консультування

Тема 10. Психологія хворих на захворю вання ш лунково-киш кового тракту

Психологічні фактори, що впливають на виникнення захворювань шлунково-кишкового 
тракту. Особливості особистості до та внаслідок захворювань шлунково-кишкового тракту. 
Специфіка внутрішньої картини хвороби хворих. Психологія хворих на виразкову хворобу 
шлунку та 12-ти палої кишки. Психологія хворих на гастрит. Психологія хворих на 
неспецифічний виразковий коліт. Групова психотерапія. Напрямки родинної психотерапії 
та родинного консультування.

Тема 11. Особливості психології людей з хірургічною паталогією

Поняття психологічного операційного стресу. Типи реакцій хворого на факт необхідної 
операції. Передопераційна тривога. Психічні порушення у хворих в післяопераційний 
період. Поняття післяопераційної тривоги..Психологія хворих, що перенесли операцію з 
трансплантації внутрішніх органів. Синдром Мюнхаузена у хірургічній кілініці. 
Психологічна підготовка хворого до операції. Когнітивна психотерапія хворого у 
доопераційний період. Навчання хворого засобам саморегуляції. Психологічна допомога 
дітям в доопераційний період.

Тема 12. Психологія жінки у період вагітності.

Феномен пренатальної тривоги. Родинне консультування сімей вагітних. 
Психопрофілактика болів у пологовому періоді. Можливості використання арт- технік для 
упередження болів. Навчання навичкам саморегуляції. Психологічна підготовка до 
материнства. Психічні порушення у післяпологовийперіод. Післяпологові психози.

Тема 13. Психологія онкологічних хворих. Психологія хворих з інфекційними 
захворю ваннями.



Періоди психічного стану онкологічного хворого. Проблема психологічних факторів, що 
впливають на виникнення та перебіг онкологічного захворювання. Особливості собистості 
хворих на різні онкологічні захворювання. Специфіка внутрішньої картини хвороби 
онкологічного хворого.Особливості психологічного захисту онкологічних хворих. Типи 
реакцій хворого на діагноз СНІДу. Психогенні порушення хворих на СНІД.

Тема 14. Основи психології здоров'я. Психогігієна та психопрофілактика у клінічній 
психології
Поняття «здоров'я» та його складові. Рівні здоров'я. Психологічні механізми, що 
забезпечують здоров'я особи. Психологія здоров'я Психічне та психологічне здоров'я: 
співвідношення понять. Риси психологічно здорової особи (за К.Роджерсом). Поняття про 
внутрішню картину здоров'я. Особливості «врівноваженої» людини. Психогігієна у 
клінічній психології. Методи психогігієни. Психогігієна хворого та медичного працівника. 
Поняття психопрофілактики. Етапи психопрофілактики (первинна, вторинна, третинна). 
Види психопрофілактики. Універсальна та вибіркова психопрофілактика. 
Психопрофілактика психічних розладів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви
змістових модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

У
сь

ог
о У тому числі

У
сь

ог
о У тому числі

л п срс Ф л п срс Ф
1 2 3 4 5 9 7 8 9 10 11
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Загальні теоретичні та методологічні аспекти клінічної психології
Тема 1. Вступ до клінічної психології 6 2 4 -
Тема 2. Норма та патологія, здоров'я та 
хвороба у клінічній психології 5 1 4 -

Тема 3. Методологія та основні методи 
клініко-психологічного дослідження 4 4 -

Усього годин за змістовим модулем 1 15 2 1 12 -
Змістовий модуль 2.
Спеціальні теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології
Тема4 . Межові розлади особи. 
Невротичні розлади 8 2 1 5 -

Тема 5. Психосоматичні та 
соматопсихічні розлади 5 5 -

Тема 6. Гострий стресовий розлад та 
посттравматичний стресовий розлад 5 5 -

Тема7 . Психологія хворого та 
лікувального середовища 5 5 -

Усього годин за змістовим модулем 2 23 2 1 20 -
Змістовий модуль 3. 

Спеціальна клінічна психологія



Тема 8. . Особливості психології 
ендокринологічних хворих та осіб із 
захворюванням органів дихання

5 1 4 -

Тема 9. Психологія хворих 
кардіологічного профілю 4 4 -

Тема10. Психологія хворих на 
захворювання шлунково-кишкового 
тракту

4 4 -

Тема11. Особливості психології людей з 
хірургічною паталогією
Тема 12. Психологія жінки у період 
вагітності. 4 4 -

Тема 13. Психологія онкологічних 
хворих. Психологія хворих з 
інфекційними захворюваннями

4 4 -

Тема 14. Основи психології здоров'я. 
Психогігієна та психопрофілактика у 
клінічній психології

4 4

Усього годин за змістовим модулем 3 29 1 28 -
Усього годин за модулем 1 85 6 4 75 -

Модуль 2
ІНДЗ -  КР 5 5
РАЗОМ: 90 6 4 80

5. Теми та зміст практичних занять

№
з/п

Теми практичних занять Зміст практичних занять Форма
контролю

Години
д з

1 2 3 4 5 6
Змістовий модуль 1.

Загальні теоретичні та методологічні аспекти клінічної психології
1. Норма та патологія, 

здоров'я та хвороба у  
клінічній психології

підготувати есе на тему: «Сучасні 
проблеми охорони психічного 
здоров'я в Україні та за 
кордоном». еластичністю попиту 
та пропонування.

есе 2

2. Методологія та основні 
методи клініко- 
психологічного 
дослідження

-дослідити сімейну історію 
захворювань на основі методу 
генограми. Зробити висновок про 
вашу генетичну схильність до 
того чи іншого захворювання - 
здійснити підбір психологічних 
методик. Провести клініко - 
психологічне дослідження особи 
віком старше 40 років з метою 
виявлення рівня нервово - 
психічної стійкості, концентрації 
уваги, короткочасної пам’яті, 
опосередкованого запам’ято - 
вування, логічного мислення, 
афективної сфери, самооцінки.

рисунок

конспект

2



Для виконання завдання можна 
застосувати наступні методики: 
методика «Прогноз», теппінг - 
тест, таблиці Шульте, тест десяти 
слів Лурії, Піктограма Лурії, 
Виключення зайвого, Складні 
аналогії, тест кольорових виборів 
Люшера, методика Дембо - 
Рубінштейн тощо. Форма 
звітності -  конспект з описом 
клінічного інтерв’ю, 
протоколами, загальним 
висновком клініко - 
психологічного дослідження

Змістовий модуль 2.
Спеціальні теоретичні та прикладні аспекти клінічної психології

3. Гострий стресовий розлад 
та ПТСР

законспектувати три 
психотехніки роботи з ПТСР : 1) 
Мюллер М. Якщо ви пережили 
психо -травмуючу подію / пер. з 
англ.. Д.Бусько, наук. ред.. 
К.Явна (Серія «Сам собі 
психотерапевт»). -  Львів: Вид -во 
УКУ : Свічадо, 2014. - 120 с. 2) 
Протокол з діагностики та терапії 
ПТСР NICE [Електронний 
ресурс] -  Режим доступу: 
http://ipz.org.ua/index.php/vydavny 
tstvo/94 -knyhy -3/190 -protokoly - 
z - diahnostyky -ta -terapii -ptsr - 
nice - 2 3) Тарабрина Н.В. 
Практикум по психологии 
посттравматического стресса / 
Н.В.Тарабрина. -  СПб.: Питер, 
2001. -  272 с.

конспект 2

4. .Психологія хворого та 
лікувального середовища

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. Список фільмів: - 
Винні зірки (The Fault in Our 
Stars, 2014) - Все ще Еліс (Still

конспект 2

http://ipz.org.ua/index.php/vydavny


Alice , 2014) - Хороші діти не 
плачуть (2012) - Брати (Brothers, 
2009) - Сібілла (Sybil, 2007) - Ігри 
розуму (A Beautiful Mind, 2001) - 
Краще не буває (As Good as It 
Gets, 1997) - Достукатись до 
небес (Knockin' on Heaven's Door, 
1997) - Пролітаючи над гніздом 
зозулі (One Flew Over the 
Cuckoo's Nest, 1975)

Змістовий модуль 3. 
Спеціальна клінічна психологія

5. Тема 8. Особливості 
психології
ендокринологічних хворих 
та осіб із захворюванням 
органів дихання

- законспектувати питання 
семінару: 1) Никоненко Ю.П. 
Клінічна психологія: навчальний 
посібник [Електронний ресурс]/ 
Укл. Ю. П. Никоненко. -  Київ : 
КНТ, 2016. -  С.269 -295, 320 -358.
-  Режим доступу: 
http://culonline.com.ua/Books/klin 
ychna_psyhologia.pdf 2)Конечный 
Р, Психология в медицине 
[Електронний ресурс] / Конечный 
Р, Боухал М. Прага : Авиценум, 
1983. 405 с. Режим доступу: 
http://vprosvet.ru/biblioteka/hirurgi

конспект

6. Тема 9.Психологія хворих 
кардіологічного профілю

законспектувати питання 
семінару: 1) Никоненко Ю.П. 
Клінічна психологія: навчальний 
посібник [Електронний ресурс]/ 
Укл. Ю. П. Никоненко. -  Київ : 
КНТ, 2016. -  С.269-295, 320-358. 
-  Режим доступу: 
http://culonline.com.ua/Books/klin 
ychna_psyhologia.pdf 2)Конечный 
Р, Психология в медицине 
[Електронний ресурс] / Конечный 
Р, Боухал М. Прага : Авиценум, 
1983. 405 с. Режим доступу: 
http://vprosvet.ru/biblioteka/hirurgi

конспект

7. Тема 10.Психологія хворих 
на захворювання 
шлунково-кишкового 
тракту

провести захід просвітницького 
спрямування з питань 
збереження психічного здоров'я 
та психологічного благополуччя.

конспект

11. Тема11 Особливості 
психології людей з 
хірургічною паталогією

законспектувати питання 
семінару: 1) Никоненко Ю.П. 
Клінічна психологія: навчальний 
посібник [Електронний ресурс]/ 
Укл. Ю. П. Никоненко. -  Київ : 
КНТ, 2016. -  С.269-295, 320-358. 
-  Режим доступу:

конспект
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http://culonline.com.ua/Books/klin 
у ^ г а ^  syhologia.pdf

14. Тема 13 Основи психології 
здоров'я. Психогігієна та 
психопрофілактика у  
клінічній психології

законспектувати питання 
семінару: 1) Никоненко Ю.П. 
Клінічна психологія: навчальний 
посібник [Електронний ресурс]/ 
Укл. Ю. П. Никоненко. -  Київ : 
КНТ, 2016. -  С.269-295, 320-358. 
-  Режим доступу: 
http://culonline.com.ua/Books/klin 
у ^ г а  psyhologia.pdf

конспект

Разом: 6

6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:

1. підготовка до аудиторних занять -  10 год.;
2. підготовка до контрольних заходів -  20 год.;
3. опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях -  50 год.
Усього 80 год.

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 
перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, захисту індивідуальної 
роботи.

Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях

Тема Зміст Год.
Тема 2. Норма та патологія, здоров'я та 
хвороба у клінічній психології

Біомедична та біопсихосоціальна модель 
хвороби. Поняття «інвалідність» як крайня 
форма патології. Класифікації розладів 
психіки та поведінки (МКХ- 10, DSN-V). 
Симптоми та синдроми психічних розладів..

4

Тема 3 Методологія та основні методи 
клініко-психологічного дослідження

Метод спостереження за поведінкою особи в 
клінічній психології. психології. Поняття 
про клініко-психологічний експеримент

4

Тема 4. Межові розлади особистості. 
Невротичні розлади

Критичний вік розвитку невротичних 
розладів. Неправильний стиль виховання як 
чинник формування невротичного розладу. 
Класифікація невротичних розладів за МКХ- 
ІО.Фобічний розлад. Генералізований 
тривожний розлад. Дисоціативний 
(конверсійний) розлад.

8

Тема 6. Психосоматичні та 
соматопсихічні розлади.

1. Психосоматичні співвідношення в межах 
норми. 2.Основні теорії виникнення 
психосоматичних розладів. 3. Класифікація 
психосоматичних розладів (за О. Чабаном 
О.Хаустовою). 4. Психологічний аналіз 
психосоматичних та соматопсихічних 
розладів.

10

http://culonline.com.ua/Books/klin
http://culonline.com.ua/Books/klin


Тема 7. Психологія хворого та 
лікувального середовища

Типи хвороб за їх значенням для особи та 
відповідні реакції на звістку про хворобу (за 
З.Д.Ліповскі). Типи психологічного 
ставлення до хвороби (за А.Лічко, 
М.Івановим). Форми поведінки особи 
залежно від психологічної реакції на звістку 
про хворобу (агравація, симуляція, 
дисимуляція).

6

Тема 8. Особливості психології 
ендокринологічних хворих та осіб із 
захворюванням органів дихання.

Особливості особистості до та внаслідок 
алергологічних захворювань верхніх 
дихальних шляхів. Психологія хворого на 
бронхіальну астму. Психологія хворого на 
туберкульоз. Специфіка внутрішньої 
картини хвороби хворого з патологією 
органів дихання.

4

Тема 9. Психологія хворих 
кардіологічного профілю

Особливості внутрішньої картини хворих на 
серцево-судинні захворювання. Психологія 
хворих на гіпертонію. Психологія хворих на 
ішемічну хворобу серця.

4

Тема 11. Особливості психології людей 
з хірургічною паталогією

Психологія хворих, що перенесли операцію з 
трансплантації внутрішніх органів.. 
Психологічна підготовка хворого до 
операції. Когнітивна психотерапія хворого у 
доопераційний період.

4

Тема 12. Психологія жінки у період 
вагітності.

Психологія хворих з акушерською та 
гінекологічною патологією. Специфіка 
діяльності психолога в гінекологічному 
відділенні.

4

Тема 13. Психологія онкологічних хворих. 
Психологія хворих з інфекційними 
захворюваннями

Типи реакцій хворого на діагноз СНІДу. 
Психогенні порушення хворих на СНІД.

4

Усього: 50

7. Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання для студентів заочної форми навчання
дозволяє їм набути навичок застосовувати методи психологічної діагностики та 
психопрофілактики на практиці; - вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач.

Контрольна робота виконується за варіантом, який визначається за принципом 
відповідності номера варіанту двом останнім цифрам номера залікової книжки студента 
(якщо номер залікової книжки закінчується на 21 і більше, його треба зменшити на 20, 40, 
60 або 80 так, щоб останні дві цифри номера потрапили в діапазон від 1 до 20). Обсяг 
контрольної роботи -  10-12 сторінок формату А-4 або 18 аркушів учнівського зошита.

Вимоги до ІНДЗ та варіанти завдань для студентів заочної форми навчання викладені 
у методичних вказівках.

8. Методи навчання

При викладанні навчальної дисципліни «Клінічна психологія» використовуються



проблемно пошукові, ситуаційні вправи, демонстрація, практично-орієнтовані, 
інформаційні, кейс-метод

Під час лекційного курсу застосовуються:
- мультимедійна презентація;
- слайдова презентація;
- дискусійне обговорення проблемних питань.
- На практичних заняттях застосовуються:
- ситуаційні завдання;
- кооперативне навчання (робота за методом малих груп);
- моделюючі вправи;
- роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних 

вправ.

9. Контрольні заходи та засоби діагностики
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формі 

письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми студентам пропонується 9
11 тестів 3-х рівнів: 1) 5 тестів закритої альтернативної форми (простого множинного 
вибору «правильно» чи «неправильно»); 2) 3-5 тестів закритої форми множинного вибору 
з однією правильною відповіддю з 4-х можливих; 3) 1 тест-задача закритої форми з однією 
правильною відповіддю з 4-х можливих.

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні ситуацій та виконанні 
завдань (графоаналітичних вправ та задач).

Індивідуальна робота (контрольна робота студентів заочної форми навчання) 
захищається перед викладачем.

Підсумковий контроль знань -  екзамен.

10. Критерії та шкала оцінювання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 
«Клінічна психологія» є:

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни;

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

- вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,

послідовність тощо);
- вміння застосовувати методи психологічної діагностики та психопрофілактики на 

практиці;
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл.

10.1).
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, 
виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями:

0% -  завдання не виконано;
40% -  завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру;
60% -  завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці;
80% -  завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% -  завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.



Таблиця 10.1
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання
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0-10 0-10 0-6 0-4 0-10 0-40 0-20 0-40 0-100

Результати навчання проставляються за трьома шкалами (табл. 10.2). Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами поточного та 
підсумкового контролів не менше 60 балів.

Таблиця 10.2
Шкали оцінювання (100-бальна та національна)

90-100 А відмінно
82-89 В

добре74-81 С
64-73 Б задовільно60-63 Е
35-59 БХ незадовільно з можливістю повторного складання
1-34 Б незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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