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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Психологічний спецпрактикум з клінічної психології”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5, 

5 

Галузь знань 

05 – соціальні та 

поведінкові науки 
 (шифр, назва) 

За вибором студента 

 

Модулів – 4 

Напрям 

053 – психологія 
 (шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 7 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

3-4-й  

Курсова робота  немає 
 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 165 

5, 6, 7, 8-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1-2 

самостійної роботи 

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

 0 год.  

Практичні, семінарські 

74 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

 91 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 74/91 

для заочної форми навчання –  

 

 

1. Мета, завдання та очікувані результати 

 
Мета курсу – ознайомлення студентів із сучасними підходами та інструментами для 

аналізу та інтерпретації клінічно-психологічних феноменів, явищ та процесів. 

 

Завдання курсу – зорієнтувати студентів у спектрі актуальних проблем клінічної 

психології, сформувати критичний та компетентний погляд на можливості практичного 

психолога у їх розв’язанні, опрацювати психодіагностичні методики, що часто 

застосовуються в клінічній психології, навчити опрацьовувати результати отриманих 



діагностичних даних статистично і представляти ці дані в таблицях і графіках, прищепити 

навики та вміння самостійно і творчо розв'язувати різноманітні проблемні ситуації, 

завдання, які стоять перед практичним психологом в організаціях медичного та 

немедичного профілю. 

 

Формування компетенцій 

Знання та розуміння / Knowledge and understanding : принципи та підходи, на яких 

має грунтуватись діагностична, корекційно-розвиваюча та профілактична робота 

практичного психолога в організаціях різного типу; сутність основних психологічних 

проблем, з якими стикається клінічний психолог в організації та шляхи та конкретні 

методи їх розв'язання; 

Застосування знань та розумінь / Applying knowledge and understanding: 

орієнтуватись та визначати актуальні та важливі проблеми в організаціях, які потребують 

активної участі практичного психолога для їх  вирішення; творчо і самостійно підходити 

до розв'язання проблемних ситуацій; проводити психологічні дослідження та 

оформлювати протоколи досліджень; надавати рекомендації та поради членам медичних 

та немедичних установ з метою укріплення їх психічного здоров'я, оптимізації трудового 

процесу та покращення психологічного мікроклімату у  колективі; коментувати 

психологічні проблеми, з якими звертаються до психолога клієнти, спираючись на 

результати клініко-психологічного дослідження. 

 Формування тверджень / Making judgements: Вміння критично аналізувати та 

порівнювати проблемні ситуації в організаціях, розробляти та реалізовувати оптимальну 

стратегію психологічного втручання в індивідуальній та груповій психокорекційній, 

консультативній та психоедукаційній роботі. 

 Комунікативні навички / Communication skills : Вміти проводити психоедукаційну, 

консультативну, психокорекційну індивідуальну та групову роботу в організаціях, 

користуватися інтервізією та супервізією при здійсненні психологічного втручання.  

 Навички навчання / Learning skills : Розуміти межі психологічного втручання в 

психоедукаційній, консультативній та психокорекційній роботі, усвідомлювати межі 

власних можливостей психологічного втручання та відповідальності за його наслідки. 

Володіти методами емоційної саморегуляції, вміти запобігати професійному вигорянню та 

долати його наслідки. 

Курс формує такі загальні компетентності, як: 

ЗК 3. Здатність до застосування знань для розроблення проектів, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику.  

ЗК 4. Здатність до розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та 

інших проблем. 

ЗК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових ідей. 

ЗК 7. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися впродовж життя.  

 

У результаті вивчення курсу формуються такі фахові компетентності: 

ФК 1. Знання закономірностей та механізмів функціонування психічних феноменів на 

рівні індивідів і спільнот.  

ФК 2. Знання організаційно-методичних та науково-методологічних засад психології. 

ФК 3. Знання прийомів і технік вивчення психіки та впливу на психіку. 

ФК 4. Прогнозування результатів та планування своєї професійної діяльності із 

застосуванням існуючих та створенням нових процедур психодіагностики, психологічного 

консультування, психокорекції. 



ФК 5. Використання засобів психологічної просвіти і фахової психологічної підготовки. 

ФК 6. Володіння методами наукового пізнання психічних процесів та феноменів. 

ФК 7. Критичний аналіз та оцінка психологічних аспектів функціонування індивідів та 

спільнот на мікро- та макрорівнях соціальної реальності. 

ФК 8. Знаходження оптимальних шляхів конструктивного розв’язання наукових і 

прикладних проблем людської діяльності. 

ФК 9. Вміння адекватно оцінювати свій фаховий рівень. 

ФК 10.  Здатність формувати цілі професійного самовдосконалення та обирати 

оптимальні шляхи їх досягнення. 

ФК 12. Здатність здійснювати фаховий психологічний вплив на інших. 

ФК 13. Спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-практиками 

та індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в певній 

галузі наукової та/або практичної діяльності. 

 

Програмними результатами навчання є: 

ПРН 8. Вміння адекватно застосовувати математичні методи та робити математично і 

психологічно грамотну інтерпретацію отриманих статистичних результатів; здатність 

вдосконалювати навички та розширювати застосування математико-статистичних методів 

ЕОМ у фаховій психологічній діяльності. 

ПРН 9. Вміння використовувати знання про анатомію та фізіологію ЦНС для здійснення 

аналізу функцій і ролі нервової системи у психічній діяльності; розуміння 

психофізіологічних аспектів індивідуально-типологічних відмінностей; здатність до 

вдосконалення професійних умінь та навичок, керуючись результатами сучасних 

наукових досліджень з анатомії нервової системи людини, фізіології ЦНС та ВНД, 

психофізіології. 

ПРН 10. Знання та розуміння провідних психологічних концепцій та новітніх теорій 

особистості; здатність критично аналізувати психологічні концепції, оцінювати і 

синтезувати нові ідеї у процесі дискусій. 

ПРН 12. Знання основних категорій психології, сутності свідомої та несвідомої сфери 

психіки людини, сучасний концепцій особистості; вміння діагностувати психічні процеси, 

мотиваційну сфери особистості, темперамент, характер, здібності і надавати практичні 

рекомендації щодо подолання несприятливих станів психіки; оволодіння 

комунікативними уміннями і навичками, потрібними для організації просвітницької 

роботи щодо основних понять, задач та можливостей психології як науки. 

ПРН 15. Знання про чинники та індикатори психічних розладів, критерії психічного 

здоров’я, соціально-психологічні та клініко-психологічні аспекти суїциду, психологічні 

аспекти реабілітаційного підходу в медицині; вміння діагностувати патологічні стани 

психіки, встановити контакт з клієнтом, визначити основні рекомендації та задачі 

психологічного супроводу; комунікативні навички, необхідні для стимулювання 

механізмів компенсації психічного дефекту. 

ПРН 19. Знання про сутність та практичні можливості психологічного консультування, 

психокорекції та психотерапії; вміння застосовувати знання про групову динаміку у 

роботі з навчальними групами, групами у соціально-психологічному тренінгу та робочими 

колективами; здатність до вдосконалення практичних вмінь та навичок шляхом аналізу 

свого професійного досвіду, отримання зворотного зв’язку від клієнтів та колег. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 
Лекційних занять - немає 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь

ого  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п л

а

б 

інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці. Типи особистості. 

 

Тема 1. Первинне 

діагностичне 

інтерв’ю в клінічній 

практиці.  

9  6   3       

Тема 2. 

Психопатичні 

(асоціальні) 

особистості. 

Нарцисичні 

особистості. 

4  2   2       

Тема 3. Шизоїдні 

особистості. 

Параноїдні 

особистості. 

4  2   2       

Тема 4. Депресивні 

та маніакальні 

особистості. 

Мазохістичні 

особистості. 

4  2   2       

Тема 5. Обсесивні та 

компульсивні 

особистості. 

4  2   2       

Тема 6. Гістріонні та 

дисоціативні 

особистості. 

4  2   2       

Разом – зм. модуль1 29  16   13       

Змістовий модуль 2. Дослідження ідентичності та мотиваційної сфери особистості. 

Тема 7. Клініко-

біографічний метод 

(оцінка історії 

розвитку). 

Мультимодальний 

опитувальник 

житєвої історії. 

5  2   3       



Біографічний 

опитувальник 

(Б.Мюнстер, Р.Ягер, 

С.Лішер, Б.Рітц). 

Тема 8. Дослідження 

ідентичності та Я-

концепції 

особистості. 

5  2   3       

Тема 9. Дослідження 

мотиваційної сфери 

особистості за 

методикою 

Р.Еммонса та 

Ж.Нюттена 

5  2   3       

Тема 10. 
Дослідження 

цінностей 

особистості за 

методикою 

Ш.Шварца 

5  2   2       

Тема 11. 

Дослідження 

сенсової сфери 

особистості 

«Методика межових 

сенсів» Д.Лєонтьєва 

5  2   2       

Разом – зм. модуль 2 23  10   13       

Змістовий модуль 3. Дослідження та регуляція функціональних станів особистості. 

 

Тема 12. Методи 

дослідження 

функціональних 

станів особистості 

5  2   3       

Тема 13. Методи 

дослідження 

саморегуляції 

особистості. 

Прикладні програми 

психологічної 

саморегуляції 

функціональних 

станів 

9  4   5       



Тема 14. Карта 

спостережень 

Стотта. Скрінінг-

діагностика 

психічного 

напруження і 

невротичних 

тенденцій у дітей і 

підлітків 

7  2   5       

Разом – зм. модуль 3 21  8   13       

Змістовий модуль 4. Проективні методики в клінічній практиці (тест Г.Роршаха, 

ТАТ). 

Тема 15. Проективні 

методики в клінічній 

практиці (тест 

Роршаха) 

13  6   7       

Тема 16. Проективні 

методики в клінічній 

практиці (тест ТАТ) 

12  6   6       

Разом – зм. модуль 4 25  12   13       

Змістовий модуль 5. Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій особистості. 

Тема 17. 

Дослідження 

стресостійкості та 

копінг-стратегій 

особистості 

13  6   7       

Тема 18. Методика 

«Внутрішня картина 

хвороби» 

10  4   6       

Разом – зм. модуль 5 23  10   13       

Змістовий модуль 6. Проективні методики в клінічній практиці (методика 

С.Розенцвейга, тест Дж.Сакса, Л.Сіднея, сімейна психодіагностика). Діагностика 

соціальних конструктів за методикою Дж.Келлі 

Тема 19. Проективні 

методики в клінічній 

практиці (методика 

малюнкової 

фрустрації 

Розенцвейга) 

7  4   3       

Тема 20. Проективні 

методики в клінічній 

практиці (методика 

незакінчених речень 

Сакса-Сіднея) 

7  4   3       

Тема 21. Методики 

«Малюнок сім’ї», 

«Генограмма», 

«Соціограмма сім’ї», 

«Геносоціограмма» в 

клінічній практиці. 

8  4   4       



Тема 22. 
Репертуарна решітка 

Дж. Келлі як метод 

аналізу когнітивних 

конструктів 

особистості стосовно 

соціального 

оточення 

5  2   3       

Разом – зм. модуль 6 27  14   13       

Змістовий модуль 7. Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній 

практиці. 

Тема 23. Алгоритм 

аналізу інформації та 

супервізії в клінічній 

практиці. 

17  4   13       

Разом – зм. модуль 7 17  4   13       

Усього годин: 
165  74   91       

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Тема 2. Психопатичні (асоціальні) особистості. Нарцисичні 

особистості. 

 

2 

2 
Тема 3. Шизоїдні особистості. Параноїдні особистості. 

 

2 

3 Тема 4. Депресивні та маніакальні особистості. Мазохістичні 

особистості. 

 

2 

4 
Тема 5. Обсесивні та компульсивні особистості. 

 

2 

5 
Тема 6. Гістріонні та дисоціативні особистості. 

2 

 
Змістовий модуль 1. Діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці. Типи особистості. 

 

Тема 2. Психопатичні (асоціальні) особистості. Нарцисичні особистості. 

 

Література: 

1.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

 

Тема 3. Шизоїдні особистості. Параноїдні особистості. 



1.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

Література: 

 

Тема 4. Депресивні та маніакальні особистості. Мазохістичні особистості. 

 

Література: 

 

1.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

Тема 5. Обсесивні та компульсивні особистості. 

 

Література: 

1.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

Тема 6. Гістріонні та дисоціативні особистості. 

 

Література: 

1.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

2.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Первинне діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці.  

 

6 

7 Тема 7. Клініко-біографічний метод (оцінка історії розвитку). 

Мультимодальний опитувальник житєвої історії. Біографічний 

опитувальник (Б.Мюнстер, Р.Ягер, С.Лішер, Б.Рітц). 

2 

8 
Тема 8. Дослідження ідентичності та Я-концепції особистості. 

 

2 

9 
Тема 9. Дослідження мотиваційної сфери особистості за 

методикою Р.Еммонса та Ж.Нюттена 

 

2 

10 
Тема 10. Дослідження цінностей особистості за методикою 

2 



Ш.Шварца 

 

11 Тема 11. Дослідження сенсової сфери особистості «Методика 

межових сенсів» Д.Лєонтьєва 
 

2 

12 Тема 12. Методи дослідження функціональних станів особистості 

 

2 

13 Тема 13. Методи дослідження саморегуляції особистості. 

Прикладні програми психологічної саморегуляції функціональних 

станів 

4 

14  

Тема 14. Карта спостережень Стотта. Скрінінг-діагностика 

психічного напруження і невротичних тенденцій у дітей і 

підлітків 

 

2 

15 Тема 15. Проективні методики в клінічній практиці (тест 

Роршаха) 

 

6 

16 Тема 16. Проективні методики в клінічній практиці (тест ТАТ) 

 

6 

17 Тема 17. Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій 

особистості 

6 

18 Тема 18. Методика «Внутрішня картина хвороби» 4 

19 Тема 19. Проективні методики в клінічній практиці (методика 

малюнкової фрустрації Розенцвейга) 

 

4 

20 Тема 20. Проективні методики в клінічній практиці (методика 

незакінчених речень Сакса-Сіднея) 

 

4 

21 Тема 21. Методики «Малюнок сім’ї», «Генограмма», 

«Соціограмма сім’ї», «Геносоціограмма» в клінічній практиці. 

 

4 

22 Тема 22. Репертуарна решітка Дж. Келлі як метод аналізу 

когнітивних конструктів особистості стосовно соціального 

оточення 

 

2 

23 Тема 23. Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній 

практиці. 

 

4 

 

 

Змістовий модуль 1. Діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці. Типи особистості. 

 

Тема 1. Первинне діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці.  

 

Література: 

1.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

2.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 



3.Соммерз-Фланаган Д., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование.— М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. — 672 с. 

4.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

 

Змістовий модуль 2. Дослідження ідентичності та мотиваційної сфери особистості. 

Тема 7. Клініко-біографічний метод (оцінка історії розвитку). Мультимодальний 

опитувальник житєвої історії. Біографічний опитувальник (Б.Мюнстер, Р.Ягер, С.Лішер, 

Б.Рітц).  

Література: 

1.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

2.18 программ тренингов: Руководство для профессионалов. – СПб.: Речь, 2007. – 368 с. 

 

Тема 8. Дослідження ідентичності та Я-концепції особистості. 

Література: 

1.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

2.Милютина Е. Психотерапевтические  рецепты на каждый день.–М.: Класс, 2001.–384 с.  

3.18 программ тренингов: Руководство для профессионалов. – СПб.: Речь, 2007. – 368 с. 

 

Тема 9. Дослідження мотиваційної сфери особистості за методиками Р.Еммонса та 

Ж.Нюттена 

Література: 

 

1. Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности.– Н.: 

Николаев. гос. педагог. ин-т, науч.-иссл.центр «Темп», 1993.–12 с. 

2.Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. – М.: 

Смысл, 2004. – 416 с.  

3. Нюттен Ж. Н. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А. 

Леонтьева. — М.: Смысл, 2004. — 608 с. 

 

 

Тема 10. Дослідження цінностей особистості за методикою Ш.Шварца 

 

Література: 

 

1.Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и 

методическое руководство. – СПб., Речь, 2004. – 70 с.  

 

 

Тема 11. Дослідження сенсової сфери особистості «Методика межових сенсів» 

Д.Лєонтьєва 

 

Література: 

 



1.Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов.– М.: Смысл, .–35 с. 

 

Змістовий модуль 3. Дослідження та регуляція функціональних станів особистості. 

 

Тема 12. Методи дослідження функціональних станів особистості 

 

Література: 

 

1.Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240 с.  

2.Практикум по инженерной психологии и эргономике. – под. ред. Ю.К. Стрелкова, М., 

Академия, 2003. – 400 с.  

3.Психодиагностика стресса. Практикум / сост. Р.В.Куприянов, Ю.М.Кузьмина. – Казань: 

КНИТУ, 2012. – 212 с. 

 

 

Тема 13. Методи дослідження саморегуляції особистості. Прикладні програми 

психологічної саморегуляції функціональних станів 

 

Література: 

 

1.Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240 с.  

2.Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.–М.: Изд-во Эксмо, 2006.–1008 с.   

3.Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. – 

М.: ЭКСМО, 2006. – 960 с.  

4.Практикум по инженерной психологии и эргономике. – под. ред. Ю.К. Стрелкова, М., 

Академия, 2003. – 400 с.  

5.Психодиагностика стресса. Практикум / сост. Р.В.Куприянов, Ю.М.Кузьмина. – Казань: 

КНИТУ, 2012. – 212 с. 

6.Розов В.І. Адаптивні антистресові технології. – К.: Кондор, 2005. – 276 с.  

7.Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб., Питер, 

2001 - 272 с. 

 

Тема 14. Карта спостережень Стотта. Скрінінг-діагностика психічного напруження і 

невротичних тенденцій у дітей і підлітків 

 

Література: 

 

1.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

 

Змістовий модуль 4. Проективні методики в клінічній практиці (тест Г.Роршаха, 

ТАТ). 

 

Тема 15. Проективні методики в клінічній практиці (тест Роршаха) 

 

Література: 

 

1. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория / Под ред. Л. Н. Собчик. — СПб.: ООО 

«Каскад», 2005. — 240 с. 

2. Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 

интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с. 

3. Роршах Г. Психодиагностика. – М.: Когито-Центр, 2016. – 334 с.   



4.Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. - М., 

ТЕИС, 2002. – 150 с. 

5. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – 

СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

 

 

Тема 16. Проективні методики в клінічній практиці (тест ТАТ) 

 

Література: 

 

1.Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 

интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с. 

2.Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. 2-е изд., стереотипное. М.: Смысл, 

2000. — 254 с. 

3.Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. - М., 

ТЕИС, 2002. – 150 с. 

4.Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – 

СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

 

Змістовий модуль 5. Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій особистості. 

 

Тема 17. Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій особистості 

 

Література: 

1.Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240 с.  

2.Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.–М.: Изд-во Эксмо, 2006.–1008 с.   

3.Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. – 

М.: ЭКСМО, 2006. – 960 с.  

4.Психодиагностика стресса. Практикум / сост. Р.В.Куприянов, Ю.М.Кузьмина. – Казань: 

КНИТУ, 2012. – 212 с. 

5.Розов В.І. Адаптивні антистресові технології. – К.: Кондор, 2005. – 276 с.  

 

Тема 18. Методика «Внутрішня картина хвороби» 

 

Література: 

1. Бизюк А.П., Карвасарский Б.Д. Клиническая психодиагностика. – СПб.: Питер, 2019. – 

959 с.  

2.Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я. Психологическая диагностика 

отношения к болезни. – СПб., 2005. – 33 с. 

3.Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, практика и 

обучение. – М.-СПб.: Изд.центр «Академия», 2003. – 736 с.  

4.Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М., МЕДпресс, 2005. – 432 с. 

5. Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: учебник. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 880 с. 

 

Змістовий модуль 6. Проективні методики в клінічній практиці (методика 

С.Розенцвейга, тест Дж.Сакса, Л.Сіднея, сімейна психодіагностика). Діагностика 

соціальних конструктів за методикою Дж.Келлі 

 

Тема 19. Проективні методики в клінічній практиці (методика малюнкової фрустрації 

Розенцвейга) 

 



Література: 

 

1.Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – 

СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

2. Фрустрация: Понятие и диагностика: Учеб.-метод. пособие: Для студентов 

специальности 020400 «Психология» / Сост. Л.И. Дементий. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. 

– 68 с. 

 

 

Тема 20. Проективні методики в клінічній практиці (методика незакінчених речень Сакса-

Сіднея) 

 

Література: 

 

1.Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. – 

СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

 

 

Тема 21. Методики «Малюнок сім’ї», «Генограмма», «Соціограмма сім’ї», 

«Геносоціограмма» в клінічній практиці. 

 

Література: 

 

1.Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь», 

2006. – 440 с. 

2.Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 159 с.  

3.Дилео Д. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, 

Психотерапия, 2007. – 256 с.  

4.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

5. Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 

интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с. 

 

Тема 22. Репертуарна решітка Дж. Келлі як метод аналізу когнітивних конструктів 

особистості стосовно соціального оточення 

 

Література: 

 

1. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  

2. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. Руководство по 

репертуарным личностным методикам. – М.: Прогресс, 1987. – 238 с.  

 

Змістовий модуль 7. Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній практиці. 

 

Тема 23. Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній практиці. 

 

Література: 

 

1. Хиггинс Р. Методы анализа клинических случаев. Руководство для начинающих 

психотерапевтов. – М.: Когито-Центр, 2003. – 168 с.  



2. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный 

подходы. _ СПб.: Речь, 2002. – 352 с. 
 

 

 

7. Теми лабораторних  занять 
Немає 

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

І.  Діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці. Типи 

особистості. 
13 

1. 1. Первинне діагностичне інтерв’ю. Структурне 

інтерв’ю (О.Кернберг). 

2. Рівні організації особистості (О.Кернберг, Н.Мак-

Вільямс). 

3. Клінічне застосування рівнів розвитку організації 

особистості (Н.Мак-Вільямс). 

4. Первинні захисні процеси та механізми. 

5. Вторинні захисні процеси та механізми. 

6. Психопатичні (асоціальні) особистості. 

7. Нарцистичні особистості. 

8. Шизоїдні особистості. 

9. Параноїдні особистості. 

10. Депресивні та маніакальні особистості. 

11. Мазохістичні особистості. 

12. Обсесивні та компульсивні особистості. 

13. Гістріонні (демонстративні) особистості. 

14. Дисоціативні особистості. 

 

 

2. Дослідження ідентичності та мотиваційної сфери 

особистості. 

13 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття Я-концепції особистості, компоненти, функції. 

2. Методи дослідження Я-концепції особистості. 

3. Методики дослідження цінностей особистості. 

4. Методики дослідження мотиваційної сфери особистості 

5. Методики дослідження індивідуальних життєвих 

цінностей особистості. 

6.Поняття психологічного часу та простору особистості.  

7.Часова та просторова зв’язність свідомості особистості: 

визначення понять. 

8.Методи дослідження часової та просторової зв’язності 

свідомості особистості.  

9.Поняття цільової спрямованості особистості, різновиди, 

функції, фактори розвитку.  

10.Цільова спрямованість особистості як фактор 

психологічного здоров’я особистості. 

11.Побудова життєвої перспективи як чинник 

психологічного здоров’я особистості. 

 



12.Сенсова сфера особистості: визначення, структура, 

функції. 

13.Діагностичні та психокорекційні можливості методики 

межових сенсів. 

 

3 Дослідження та регуляція функціональних станів 

особистості. 

13 

 1. Методи суб’єктивної оцінки функціональних станів 

людини. 

2.Методи і прикладні програми психологічної 

саморегуляції функціональних станів: загальні 

особливості. 

3.Нервово-м’язева релаксація та ідеомоторне тренування 

як метод саморегуляції. 

4.Аутогенне тренування як метод саморегуляції. 

5.Сенсорна репродукція як метод саморегуляції. 

 

 

4 Проективні методики в клінічній практиці (тест 

Г.Роршаха, ТАТ). 

13 

 1. Проективні методи в клінічному дослідженні  

2. Проективний метод «Плями Роршаха»: застосування в 

клінічній практиці. 

3.Проективний метод «Тематичний аперцептивний тест»: 

застосування в клінічній практиці. 

 

 

5 Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій 

особистості. 

13 

 1.Діагностика долаючих, комунікативних та захисних 

стратегій людини. 

2.Ресурсність особистості: визначення поняття. 

3.Різновиди психологічних ресурсів особистості та їх 

взаємозв’язок. 

4.Дослідження ресурсності особистості та її психологічних 

чинників. 

5.Долаючі стратегії особистості: визначення понять, 

класифікація, функції. 

6.Життєві цінності та базові переконання особистості: 

визначення та види, класифікація, функції. 

7.Релігійні орієнтації особистості: визначення, 

класифікація, функції. Зв'язок релігійних орієнтацій 

особистості з психологічним здоров’ям. 

8. Стратегії поведінки в конфлікті: визначення, різновиди, 

класифікація, функції.  
 

 

6 Проективні методики в клінічній практиці (методика 

С.Розенцвейга, тест Дж.Сакса, Л.Сіднея, сімейна 

психодіагностика). Діагностика соціальних 

конструктів за методикою Дж.Келлі 

13 

 1. Метод репертуарних решіток Дж.Келлі для дослідження 

соціальних конструктів особистості: застосування в 

клінічній практиці. 

 



2.Проективний метод малюнкової фрустрації Розенцвейга: 

застосування в клінічній практиці. 

3.Проективний метод «Незакінчені речення» Сакса-

Сіднея: застосування в клінічній практиці. 

4. Методики «Малюнок сім’ї», «Генограмма», 

«Соціограмма сім’ї», «Геносоціограмма» в клінічній 

практиці.  
 

7 Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній 

практиці. 

13 

 1. Алгоритм супервізії в клінічній практиці. 
 

 

 Разом  91 

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання  
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Діагностичне інтерв’ю в клінічній практиці. Типи 

особистості. 
2 

 Виконання есе на вибір: 

1. Рівень розвитку особистості: невротичний, межовий, 

психотичний на прикладі власного життя, літературних 

творів та кінофільмів. 

2. Порівняльний аналіз випадків З.Фрейда: терапевтичний 

успіх або поразка? 

 

 

 

 

2 Дослідження ідентичності та мотиваційної сфери 

особистості. 

2 

 Виконання есе на вибір:  

1. Парасуіцидальна поведінка в психологічному контексті 

(на прикладі літературних творів та кінофільмів). 

2. Психічне захворювання та стигматизація як чинники 

кризових переживань особистості(на прикладі 

літературних творів та кінофільмів).  

3. Гендерно-рольовий дефіцит та інверсія гендерних 

ролей як чинники кризових переживань особистості.  

(на прикладі літературних творів та кінофільмів). 

 

 

3 Дослідження та регуляція функціональних станів 

особистості. 

2 

 

 

 

Виконання есе на вибір:  

1. Мої найважливіші активи і психологічні ресурси: 

що я можу зробити для їх активізації. 

2. Методи зняття психологічного напруження: 

застосування та аналіз результатів. 

 

 

 

4 Проективні методики в клінічній практиці (тест 

Г.Роршаха, ТАТ). 

2 

 Виконання есе на вибір додатково: 

1. Проективний метод «Плями Роршаха»: застосування в 

клінічній практиці. 

2.Проективний метод «Тематичний аперцептивний тест»: 

 



застосування в клінічній практиці. 

 

5 Дослідження стресостійкості та копінг-стратегій 

особистості. 

2 

 Виконання есе на вибір: 

1.  Механізми психологічного захисту та характер 

людини: особливості взаємозв’язку. 

2. Дослідження психологічних чинників життєстійкості. 

Дослідження психологічних чинників ресурсності 

особистості 

3. Мотиваційні, ціннісні та світоглядні чинники і ресурси 

у складних життєвих ситуаціях (на прикладі літературних 

творів та кінофільмів) 

3. Способи інтерпретації реальності як ресурс і проблема. 

4. Внутрішні конфлікти, пов’язані з переживанням 

кризових станів. 

5. Аналіз неконструктивних типів мислення на прикладі 

літературних творів та кінофільмів. 

6. Один тиждень з мого життя: неконструктивне мислення 

та способи його корекції. 

7. Психологічна еластичність та творче пристосування до 

середовища як чинник подолання гострих та 

відтермінованих стресових реакцій. 

8. Змінені стани свідомості як особистісні ресурси (на 

прикладі власного життя).  

9. Духовність особистості як психологічний ресурс (на 

прикладі літературних творів та кінофільмів) 

 

 

6 Проективні методики в клінічній практиці (методика 

С.Розенцвейга, тест Дж.Сакса, Л.Сіднея, сімейна 

психодіагностика). Діагностика соціальних 

конструктів за методикою Дж.Келлі 

2 

 Виконання есе на вибір додатково: 

1. Метод геносоціограми: власний досвід. 

2. Особливості сімейних сценаріїв: власний досвід. 

Проективний метод малюнкової фрустрації Розенцвейга: 

застосування в клінічній практиці. 

3.Проективний метод «Незакінчені речення» Сакса-

Сіднея: застосування в клінічній практиці. 

 

 

7 Алгоритм аналізу інформації та супервізії в клінічній 

практиці. 

2 

 Індивідуальне представлення та супервізія клінічних 

випадків (моделювання) 

 

 Разом 14 

 

 

 

 

 

 



10. Методи контролю 
 

1. Поточне оцінювання звітних робіт, рефератів, презентацій та есе протягом 

семестру відповідно до тем роботи, відповіді на семінарських заняттях. Протягом 

семестру кожен студент повинен написати 7 звітних робіт, що описують результати 

опрацювання ним літератури та діагностичних методик. Роботи не зараховуються у 

випадку виявлення факту плагіату. Усні відповіді під час семінарських занять 

оцінюються у 10 балів максимально (залежно від змістовності, повноти та точності 

відповіді). 

 

2. Підсумкова контрольна робота (тестування): не передбачається 

 

3. Контрольні питання: 

1. Первинне діагностичне інтерв’ю. Структурне інтерв’ю (О.Кернберг). 

2. Рівні організації особистості (О.Кернберг, Н.Мак-Вільямс). 

3. Клінічне застосування рівнів розвитку організації особистості (Н.Мак-Вільямс). 

4. Первинні захисні процеси та механізми. 

5. Вторинні захисні процеси та механізми. 

6. Психопатичні (асоціальні) особистості. 

7. Нарцистичні особистості. 

8. Шизоїдні особистості. 

9. Параноїдні особистості. 

10. Депресивні та маніакальні особистості. 

11. Мазохістичні особистості. 

12. Обсесивні та компульсивні особистості. 

13. Гістріонні (демонстративні) особистості. 

14. Дисоціативні особистості. 

15. Поняття Я-концепції особистості, компоненти, функції. 

16. Методи дослідження Я-концепції особистості. 

17. Методи дослідження внутрішньої картини хвороби.  

18. Специфіка роботи психолога в освітньому, медичному закладі та на підприємстві.  

19. Типові ситуації в психологічному консультуванні та способи розв’язання проблем. 

20. Методи суб’єктивної оцінки функціональних станів людини. 

21. Методи і прикладні програми психологічної саморегуляції функціональних станів: 

загальні особливості. 

22. Нервово-м’язева релаксація та ідеомоторне тренування як метод саморегуляції. 

23.  Аутогенне тренування як метод саморегуляції. 

24. Сенсорна репродукція як метод саморегуляції. 

25. Поняття психологічного часу та простору особистості.  

26. Часова та просторова зв’язність свідомості особистості: визначення понять. 

27. Методи дослідження часової та просторової зв’язності свідомості особистості.  

28. Поняття цільової спрямованості особистості, різновиди, функції, фактори розвитку.  

29. Цільова спрямованість особистості як фактор психологічного здоров’я особистості. 

30. Побудова життєвої перспективи як чинник психологічного здоров’я особистості. 

31. Ресурсність особистості: визначення поняття. 

32. Різновиди психологічних ресурсів особистості та їх взаємозв’язок. 

33. Дослідження ресурсності особистості та її психологічних чинників. 

34. Долаючі стратегії особистості: визначення понять, класифікація, функції. 

35. Проективні методи в дослідженні способів контактування з середовищем. 

36. Проективний метод «Плями Роршаха»: застосування в клінічній практиці. 

37. Проективний метод «Тематичний аперцептивний тест»: застосування в клінічній 

практиці. 



38. Проективний метод малюнкової фрустрації Розенцвейга: застосування в клінічній 

практиці. 

39. Проективний метод «Незакінчені речення» Сакса-Сіднея: застосування в клінічній 

практиці. 

40. Методики «Малюнок сім’ї», «Генограмма», «Соціограмма сім’ї», 

«Геносоціограмма» в клінічній практиці.  

41. Діагностика долаючих, комунікативних та захисних стратегій людини. 

42. Життєві цінності та базові переконання особистості: визначення та види, 

класифікація, функції. 

43. Релігійні орієнтації особистості: визначення, класифікація, функції. Зв'язок 

релігійних орієнтацій особистості з психологічним здоров’ям. 

44. Сенсова сфера особистості: визначення, структура, функції. 

45. Діагностичні та психокорекційні можливості методики межових сенсів. 

46. Стратегії поведінки в конфлікті: визначення, різновиди, класифікація, функції.  

47. Метод репертуарних решіток Дж.Келлі для дослідження соціальних конструктів 

особистості: застосування в клінічній практиці. 

48. Клініко-біографічний метод (оцінка історії розвитку). 

49. Карта спостережень Стотта. Скрінінг-діагностика психічного напруження і 

невротичних тенденцій у дітей і підлітків. 

50. Алгоритм супервізії в клінічній практиці. 

 

Зразки підсумкових тестових завдань: 

 

1. До варіантів психологічного захисту відносять всі наступні за виключенням: 

А) раціоналізації 

Б) дисоціації 

В) проекції 

Д) витіснення 

Г) псевдофрустрації 

 

2. Ціннісні орієнтації (частково, відносно сенсу життя) є характеристикою: 

А) особливостей темпераменту 

Б) особливостей характеру 

В) особистісних особливостей 

Г) морфофенотипу 

Д) всі відповіді вірні 

 

3. Основними напрямками дослідження проблеми ставлення людини до часу є: 

А) психологічний час як антитеза фізичному часу, як такий, що має свої особливості і 

закони 

Б) життєвий шлях особистості, цілісна картина існування суб’єкта 

В) часова трансспектива та перспективи особистості в якості динамічного аспекту 

життєвого шляху 

Г) всі відповіді вірні 

Д) немає правильної відповіді 

 

4. Суб’єктно-особистісний компонент уявлення людини про час це: 

А) соціальні уявлення про час, характерні для малих груп, куди входить людина, і 

культури в цілому 

Б) інтеріорізовані соціальні уявлення про час і особисте ставлення до часу 

В) індивідуалізоване глибинне розуміння феномену часу суб’єктом 

 



5. Філософсько-екзистенціальний компонент уявлення людини про час це:  

А) соціальні уявлення про час, характерні для малих груп, куди входить людина, і 

культури в цілому 

Б) інтеріорізовані соціальні уявлення про час і особисте ставлення до часу 

В) індивідуалізоване глибинне розуміння феномену часу суб’єктом 

 

6. Який метод психічної саморегуляції стану потребує попереднього засвоєння 

навичок застосування методу нервово-м’язевої релаксації? 

А) сенсорна репродукція 

Б) ідеомоторне тренування 

В) аутогенне тренування 

 

7. Який функціональний стан не застосовується як цільовий при роботі за методами 

психічної саморегуляції? 

А) засинання 

Б) мобілізація 

В) дисоціація 

 

8. До видів цільової спрямованості не належить: 

А) імагінативна 

Б) ситуативна 

В) надситуативна 

Г) дисоціативна 

 

9. Найменшу продуктивність і зв’язність при проведенні методики межових сенсів 

демонструють: 

А) особи з розумовою недостатністю 

Б) особи літнього віку 

В) особи з алкогольною залежністю 

Г) особи з тенденцією до агравації 

 

10. До типів ставлення особистості до хвороби не належить: 

А) ергопатичний 

Б) анозогностичний 

В) гармонійний 

Г) дисоціативний 

 

                                                                              

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Сума 

ЗМ1 
 

ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 0 100 

20 
 

10 10 20 10 20 10 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 



 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується контрольною роботою, становить за 

поточну успішність 100 балів. 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

 

 

12. Рекомендована література 
Базова 

 
Основна література:  

1. Ананьев В.А. Практикум по психологии здоровья. – СПб.: Речь, 2006. – 384 с. 

2. Бауманн У., Перре М. Клиническая психология. – СПб, Питер, 1998. – 965 с.  

3. Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория / Под ред. Л. Н. Собчик. — СПб.: ООО 

«Каскад», 2005. — 240 с. 

4. Бизюк А.П., Карвасарский Б.Д. Клиническая психодиагностика. – СПб.: Питер, 2019. – 

959 с.  

5. Бодалев А.А. Столин В.В. Аванесов В.С. Общая психодиагностика СПб.: Изд-во «Речь», 

2006. – 440 с. 

6. Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б., Вукс А.Я. Психологическая диагностика 

отношения к болезни. – СПб., 2005. – 33 с. 

7. Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю. Медицинская психодиагностика: теория, практика и 

обучение. – М.-СПб.: Изд.центр «Академия», 2003. – 736 с.  

8. Васильев Я.В. Методика исследования целевой направленности личности.– Н.: 

Николаев. гос. педагог. ин-т, науч.-иссл.центр «Темп», 1993.–12 с. 

9. Вербина Г.Г. Клиническая психология. Практикум. – Чебоксары: Чувашский ун-т, 2002. 

– 92 с. 

10.Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом.– СПб.: Питер, 2002.–240 

с.  



11.Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и 

методическое руководство. – СПб., Речь, 2004. – 70 с.  

12.Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2021. – 896 с. 

13.Крылов А.А., Маничев С.А. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной 

психологии. Санкт-Петербург, 2003. – 560 с.  

14.Кулаков С.А. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. – 

СПб.: Речь, 2004. – 464 с.  

15. Лебедева Л.Д., Никонорова Ю.В., Тараканова Н.А. Энциклопедия признаков и 

интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии. – СПб.: Речь, 2006. – 336 с. 

16.Леонтьев Д.А. Методика предельных смыслов.– М.: Смысл, .–35 с. 

17. Леонтьев Д.А. Тематический апперцептивный тест. 2-е изд., стереотипное. М.: Смысл, 

2000. — 254 с. 

18.Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в 

клиническом процессе. – М.: «Класс», 2007. – 480 с. 

19.Малкина-Пых И.Г. Психология поведения жертвы.–М.: Изд-во Эксмо, 2006.–1008 с.   

20.Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. Справочник практического психолога. – 

М.: ЭКСМО, 2006. – 960 с.  

21.Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М., МЕДпресс, 2005. – 432 

с.  

22.Милютина Е. Психотерапевтические  рецепты на каждый день.–М.: Класс, 2001.–384 с.  

23. Нюттен Ж. Н. Мотивация, действие и перспектива будущего / Под ред. Д.А. 

Леонтьева. — М.: Смысл, 2004. — 608 с. 

24.Практикум по инженерной психологии и эргономике. – под. ред. Ю.К. Стрелкова, М., 

Академия, 2003. – 400 с.  

25.Практическая психодиагностика. Методики и тесты.– Самара: БАХРАХ, 1998.–669 с.  

26.Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю.Хрящевой.– СПб.: Речь, 2001.–256 с. 

27.Психодиагностика стресса. Практикум / сост. Р.В.Куприянов, Ю.М.Кузьмина. – Казань: 

КНИТУ, 2012. – 212 с. 

28.Репина Н.В., Воронцов Д.В., Юматова И.И. Основы клинической психологии. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2003. – 479 с. 

29.Розов В.І. Адаптивні антистресові технології. – К.: Кондор, 2005. – 276 с.  

30.Роршах Г. Психодиагностика. – М.: Когито-Центр, 2016. – 334 с.   

31.Сидоров П.И., Парняков А.В. Клиническая психология: учебник. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 880 с.  

32.Соколова Е.Т. Психологическое исследование личности: проективные методики. - М., 

ТЕИС, 2002. – 150 с. 

33.Соммерз-Фланаган Д., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервьюирование.— М.: 

Издательский дом “Вильямс”, 2006. — 672 с. 

34.Справочник практического психолога. Психодиагностика. – под ред. Посоховой С. Т. – 

М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. – 671 с.  

35.Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб., Питер, 

2001 - 272 с. 

36.Фопель К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего: практическое 

пособие.–М.: Генезис, 2005.–256 с.  

37.Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: практическое 

пособие.–М.: Генезис, 2002.–240 с. 

38.Фопель К. Эффективный воркшоп.–М.: Генезис, 2003.–368 с. 

39.Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности. Руководство по 

репертуарным личностным методикам. – М.: Прогресс, 1987. – 238 с.  

40.Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теория, упражнения, эксперименты. – СПб.: 

Прайм-Еврознак, 2004. – 608 с.  



41.Фрустрация: Понятие и диагностика: Учеб.-метод. пособие: Для студентов 

специальности 020400 «Психология» / Сост. Л.И. Дементий. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. 

– 68 с. 

42. Хиггинс Р. Методы анализа клинических случаев. Руководство для начинающих 

психотерапевтов. – М.: Когито-Центр, 2003. – 168 с.  

43. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и организационный 

подходы. _ СПб.: Речь, 2002. – 352 с. 

44.Щелкова О.Ю. Проведение психологического исследования в психиатрической 

клинике. – СПб., 2009. – 75 с. 

45.Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. – М.: 

Смысл, 2004. – 416 с.  

46. Яньшин П.В. Практикум по клинической психологии. Методы исследования личности. 

– СПб.: Питер, 2004. – 336 с. 

47.18 программ тренингов: Руководство для профессионалов. – СПб.: Речь, 2007. – 368 с.  

 

Допоміжна 

1. Бермант-Полякова О.В. Посттравма: диагностика и терапия. – СПб.: Речь, 2006. – 248 с.  

2. Васютин А.М. Психохирургия, или Психотехники нового поколения. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2004. – 560 с.  

3.Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. – 159 с.  

4.Дилео Д. Детский рисунок. Диагностика и интерпретация. – М.: Апрель Пресс, 

Психотерапия, 2007. – 256 с.  

5.Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь.– СПб.: Речь, 2002.–162 с.  

6.Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., Питер, 2000. – 512 с.  

7.Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа. – М.: 

Академический проект, 2007. – 368 с.  

8.Кейсельман В. Экспериментальные тренинги на природе. – СПб.: Речь, 2008. – 192 с.  

9.Козлов В. В. Работа с кризичной личностью: Методическое пособие. – М.: 

Психотерапия, 2007. – 336 с.  

10.Котляров А.В. Другие наркотики, или Homo Addictus: Человек зависимый. – М.: 

Психотерапия, 2006. – 480 с.  
11.Рудестам К. Групповая психотерапия.– СПб.: Питер, 2001.–384с. 

 
 

13. Інформаційні ресурси 
 
www.hpsy.ru 

www.supporter.ru 

www.psychiatry.ua 

www.psylib.org.ua 

www.psychology.net.ru 

 

 

14. Міжпредметні зв’язки: 

 
Клінічна психологія, психіатрія, психологічна допомога в кризових станах, основи 

психотерапії. 

http://www.hpsy.ru/
http://www.supporter.ru/
http://www.psychiatry.ua/
http://www.psylib.org.ua/
http://www.psychology.net.ru/

