


Назва курсу Психологічний інструментарій клінічного психолога 
Адреса викладання 
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Львівський національний факультет імені Івана Франка, 
філософський факультет (практичні – вівторок (чисельник: о 
16.40., 18.10; знаменник: о 16.40) авд. 411, вул. Коперніка 3) 

Факультет та 
кафедра, 
за якою 
закріплений курс 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 
шифр та 
назва спеціальності 

05 Соціальні та поведінкові науки, 053 Психологія 

Викладачі 
дисципліни 

Кліманська М.Б. кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри психології 

Контактна 
інформація 
викладачів 

 maryna.klimanska@lnu.edu.ua (доц. Кліманська М.Б.) 

Консультації з 
питань навчання 
по курсу 
відбуваються 

Очні консультації в день проведення практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Дистанційні консультації на 
платформі MS Teams або ZOOM (для погодження часу слід 
написати на електронну пошту викладача або 
зателефонувати). 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/bachelor/spetsialnist-
psykholohiia-053 

Інформація про 
курс 

Дисципліна «Психологічний інструментарій клінічного 
психолога» є нормативною дисципліною спеціальності 053 
Психологія для освітньо-професійної програми 
“Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
яка викладається в п’ятому семестрі в обсязі 5 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 
курсу 

Клінічна психологія вивчає психологічні особливості людей, 
які страждають на різноманітні захворювання, методи і 
способи діагностики психічних захворювань, диференціації 
психологічних феноменів і психопатологічних симптомів і 
синдромів, психологію взаємин пацієнта і медичного 
працівника, психопрофілактичні, психокорекційні і 
психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також 
теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних 
взаємовпливів. Навчальна дисципліна «Психологічний 
інструментарій клінічного психолога» акцентує увагу на 
практичних аспектах діяльності психолога в клініці: методах 
психологічної діагностики та психокорекційних впливах.   

Мета та цілі курсу Метою даного курсу є отримання знань та оволодіння 
практичними навиками по застосуванню 
психодіагностичних методів і методик, які застосовуються в 
практичній діяльності клінічного психолога.  
Основні завдання курсу: 
1) ознайомити студентів з психологічними 
особливостями хворих та специфікою психологічної 
діагностики в соматичній та психіатричній клініці; 
2) зрозуміти особливості формування ставлення до 
хвороби у пацієнта залежно від його індивідуальних 
характеристик та особливостей захворювання 
 

Література для 
вивчення курсу 

Література для вивчення дисципліни:  
Основна література: 



1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая 
патопсихология: Руководство для врачей и медицинских 
психологов. – Ростов-н/Д.: «Феникс», 2006.  

2. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія людини з 
обмеженими можливостями. Навч.посіб.– К.: Центр 
учбової літератури, 2011.  

3. Диагностика здоровья. Психологический практикум / Под 
ред. проф. Г. С. Никифорова. — СПб.: Речь, 2007.  

4. Зейгарник Б.В. Патопсихология. Основы клинической 
диагностики и практики. М.: Эксмо, 2008. 

5. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

6. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, 
У.Бауманна. – СПб.: Питер, 2003. 

7. Клиническая психология: учебн. для студ. мед.вузов / 
Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2003. 

8. Клиническая психометрика: учебное пособие / под ред. 
В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ, 
2018.  

9. Клініко-психологічне дослідження : навч. посібник / 
І.Галецька. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

10. Лікування та профілактика COVID-19. Охорона 
психічного здоров’я в умовах пандемії : навчальний 
посібник / [О. Є. Абатуров, О. О. Буйко, Є. О. Гречуха та 
ін.] ; за ред. проф., д-ра мед. наук О. Є. Абатурова, проф., 
д-ра мед. наук С. О. Крамарьова, проф., д-ра мед. наук Л. 
М. Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020.  

11. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Новейший 
справочник. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.; Сова, 2003. 

12. Максименко С.Д., Коваль І.А., Максименко К.С., Папуча 
М.В. Медична психологія. – Вінниця: Нова Книга, 2008 

13. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). Учебное 
пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. 

14. Менделевич В. Клиническая и медицинская психология. 
Практическое руководство. М.: «МЕДпресс», 1999. 

15. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 2019. 

16. Психологическая диагностика отношения к болезни: 
пособие для врачей / Л.Вассерман, Б.Иовлев. – СПб., 
2005.  

17. Психология здоровья: учебник для вузов / Под ред. Г. 
Никифорова. СПб.: Питер, 2006 

18. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 
патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 1999 
Урванцев Л.П. Психология соматического больного. 
Ярославль, 2000  



Допоміжна література 

19. Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической 
психологии. - К.:Вища школа, 1979. 

20. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. Карантинний 
квітень в Україні: думки, переживання, поведінка перед 
загрозою COVID-19 // Психологічний часопис – 2020 – 
Том 6 – №5 – С.18-36. 

21. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию 
качества жизни в медицине. 2-е издание / Под ред. акад. 
РАМН Ю.Л.Шевченко. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа 
Групп», 2007.  

22. Споживання алкогольних напоїв як соціальна проблема: 
створення стратегії протидії алкоголізму у Львівській 
області / Монографія / За наук. ред. Л.Д. Климанської., 
В.Є.Савки. Львів: ВД «Панорама», 2020.  

23. Прогрессивные матрицы Равена: методические 
рекомендации /сост.  и общая редакция О.Е.Мухордовой, 
Т.В.Шрейбер. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский 
университет», 2011. 

24. Проективні методи дослідження особистості: підручник / 
К.Шамлян, М.Кліманська. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 
2014 

25. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. Коцана.– 
Луцьк: РВВ «Вежа», 2011. 

26. Фролова А.В., Минуллина А.Ф.   Практикум по 
клинической психологии: Учебно-методическое 
пособие.- Казань: ФГАО УВПО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 2013.- 106с. 

27. Яньшин П. В. Практикум по клинической психологии. 
Методы исследования личности.– СПб : Питер, 2004. 

28. Vos J. The Psychology of Covid-19: Building Resilience for 
Future  Pandemics / J. Vos. – SAGE Publications Ltd: First 
edition : Hardcover,  2021.  

29. Klimanska M., Klymanska L., Haletska I. The lens, frames 
and patterns of Ukrainians: how perception of threat and risk 
determines behaviour in the COVID-19 situation // Journal of 
Education Culture and Society – 2020 – №11 (2) – P.444-
460. 

30. Taylor S. The psychology of pandemics: Preparing for the 
next global  outbreak of infectious disease/ S. Taylor. – 
Cambridge Scholars Publishing. – 2021.  

Обсяг курсу Навчальна дисципліна охоплює 5 кредитів (150 год). Курс 
складається з  48 год практичних занять та 102  год 
самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 
3 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Курс передбачає формування інтегральної компетентності: 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 
застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 
Курс формує такі загальні (ЗК) та спеціальні 
компетентності (СК):  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.  



ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.   
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.  
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним 
апаратом психології.  
СК4. Здатність самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну 
інформацію з різних джерел. 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій. 
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження.  
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
результати, формулювати аргументовані висновки та 
рекомендації.  
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  
СК11. Здатність до особистісного та професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 
СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з 
науковою спільнотою, фахівцями-практиками та 
індивідуальними і груповими споживачами фахової 
психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або 
практичної діяльності. 

Програмні результи навчання (ПРН), на досягнення яких 
спрямоване вивчення курсу:   
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати 
шляхи їх розв’язання. 
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 
функціонування психічних явищ в контексті професійних 
завдань.  
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому 
числі з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій, для вирішення професійних завдань.  
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні 
висновки за результатами власних досліджень і аналізу 
літературних джерел.  
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги. 
ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти 
навичками збору первинного матеріалу,  дотримуватися 
процедури дослідження.  
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, 
формулювати аргументовані висновки. 
ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / 
письмово для фахівців і нефахівців.  
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 
обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 
відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.  
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути 



зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші 
культуральні чи ґендерно-вікові відмінності.  
ПР15. Відповідально ставитися до професійного 
самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога. 
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним 
цінностям у професійній та громадській діяльності.  
 

Ключові слова Внутрішня картина хвороби, психодіагностика, психологія 
хворого, взаємини «лікар-пацієнт» 
 

Формат курсу Очний 
Теми Запропоновано у Таблиці 1. 
Поточний та 
підсумковий 
контроль, форма 

Поточний контроль: оцінка виконання індивідуальних 
завдань, оцінка роботи під час практичних занять 

Підсумковий: залік в кінці семестру 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

загальної, вікової та клінічної психології, психофізіології 
достатніх для сприйняття категоріального апарату 
«Психологічний інструментарій клінічного психолога».  
 

Навчальні методи 
та техніки, які 
будуть 
використовуватися 
під час викладання 
курсу 

Курсом передбачено проведення лише практичних занять, під 
час яких використовуватимуться усні методи (розповідь, 
бесіда, обговорення, дискусії), практичні методи (аналіз 
кейсів, вправи), наочні методи (презентації), інтерактивні 
методи (мозковий штурм, робота в групах). ндивіду 
 

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютер, мультимедійний проектор.  

Критерії 
оцінювання (окремо 
для кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні заняття /виконання самостійних завдань: 
80% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 
– 80. Програмою передбачено: 

- проведення та аналіз клінічного інтерв’ю (10 
балів) з взаємним рецензуванням (5 балів) 

- підготовка психологічного протоколу для 
обстеження пацієнта з певним типам 
захворювання  (10 балів) з взаємним 
рецензуванням (5 балів)  

- проведення психологічного дослідження та 
підготовка психологічного заключення особи, 
що має певне соматичне захворювання (10 
балів) з взаємним рецензуванням (5 балів) 

- робота на практичних (25 балів: максимум 2 
бали за активну участь в дискусіях та вправах 
під час кожного заняття)  

- участь в Оксфордських дебатах (10 балів: 
виступ в якості основного промовця – 10 балів; 
активна участь в дебатах, постановка 
додаткових запитань, додатковий виступ – 5 
балів)  



 • залікова контрольна робота: 20% семестрової 
оцінки. Максимальна кількість балів – 20 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 балів. 
 
Академічна доброчесність: Очікується, що індивідуальні 
роботи студентів будуть їхніми оригінальними 
дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахуванння. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що студенти відвідають усі практичні заняття 
дисципліни.  Студенти мають інформувати викладача про 
неможливість відвідати заняття. Студенти зобов’язані 
дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання усіх 
видів робіт. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 
цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та 
джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів: враховуються бали, набрані на 
практичних заняттях, під час виконання індивідуальних 
завдань та під час заліку. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 
запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до заліку 
чи екзамену 

Питання до заліку (в умовах дистанційного навчання іспит 
проводиться в тестовій формі) 
1. Психологічні проблеми дослідження особистості в 
клініці.  
2. Клінічне інтерв'ю. Структура клінічного інтерв'ю.  
3. Етапи та техніки діагностичного вислуховування.  
4. Підготовка психологічного заключення. 
5. Дослідження порушень сенсорно-перцептивної сфери 
6. Патопсихологія розладів пам’яті. 
7. Психологічне дослідження розладів уваги 
8. Ставлення до здоров’я і хвороби.  
9. Внутрішня картина хвороби. 
10. Типи ставлення до хвороби 
11. Особливості розумової діяльності при різних 
психічних захворюваннях. 
12. Психологічні особливості повідомлення діагнозу 
13. Специфіка роботи клінічного психолога в кардіології 
14. Психологічні особливості осіб з гіпертонічною 
хворобою 
15. Психологічні особливості пацієнтів з ішемічною 
хворобою серця 



16. Клінічна психологія в пульмонології 
17. Психологічна характеристика осіб з бронхіальною 
астмою 
18. Клінічна психологія в гастроентерології. 
19. Психологія в клініці інфекційних захворювань 
20. Психологічна характеристика хворих на цукровий 
діабет 
21. Психологія хворих з травматичними ураженнями та 
опіками 
22. Психологія в клініці онкологічних захворювань. 
23. Психологія в клініці нефрологічних та урологічних 
захворювань 
24. Психологія вагітної жінки. 
25. Післяпологові психічні розлади. 
26. Психологія жінки при гінекологічних захворюваннях. 
27. Психологія жінки в клімактеричному періоді. 
28. Психологія хворих з ураженнями обличчя та тіла. 
29. Клінічна психологія в дерматології. 
30. Психологія хворих з розладами зору та слуху. 
31. Особливості психічного розвитку дітей з дитячих 
церебральним паралічем. 
32. Особливості психічного розвитку дітей з розумовою 
відсталістю. 
33. Особливості психічного розвитку дітей з вадами зору 
та слуху. 
34. Психологічні проблеми при головних болях. 
35. Психологія хворих на епілепсію. 
36. Психологія хворих на шизофренію. 
37. Психологічні особливості осіб з узалежненнями 
 

Приклади тестових завдань: 
1. Вкажіть основні функції, які виконує клінічне інтерв’ю 

A. Діагностичну і терапевтичну 
B. Діагностичну і комунікативну 
C. Встановлення взаємин і діагностичну 
D. Встановлення взаємин і порадницьку 

2. Яку з запропонованих методик можна використати для 
діагностики особистісних характеристик пацієнта? 
A. ТОБОЛ 
B. Міні-мульт 
C. Піктограми 
D. Таблиці Шульте 

 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання 

дисципліни буде 
надано по завершенню курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
 

Ти
ж

д.
 

Тема Форма діяльності Література Завдання Термін 
виконання 

1 Загальна характеристика методів 
дослідження в клінічній 
психології: клінічне 
інтерв’ювання, 
експериментально-психологічні 
методи, оцінка ефективності 
психокорекційного та 
психотерапевтичного впливу 

Практичне заняття 1. Клініко-психологічне дослідження : навч. 
посібник / І.Галецька. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. 

2. Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. 
Коцана.– Луцьк: РВВ «Вежа», 2011. 

4. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 
патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 
1999 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

1 навчальний 
тиждень 

2 Клінічне інтерв’ювання: функції, 
принципи. Структура клінічного 
інтерв’ю. Основні техніки 
активного слухання та методи 
впливу в процесі інтерв’ю за 
А.Айві 

2 практичних 
заняття, проведення 

рольових вправ 

1. Клініко-психологічне дослідження : навч. 
посібник / І.Галецька. – Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2012. 

2. Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Психологія здоров’я людини / За ред. І. Я. 
Коцана.– Луцьк: РВВ «Вежа», 2011. 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

2 навчальний 
тиждень 

3 Психологічна та 
патопсихологічна 
характеристика пізнавальних 
психічних процесів: розлади 
сенсорно-перцептивної сфери 
 

Практичне заняття, 
опрацювання 

психодіагностичних 
методик 

1. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018. 

2. Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 
2019. 

4. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 
патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 
1999 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

3 навчальний 
тиждень 



4 Психологічна та 
патопсихологічна 
характеристика пізнавальних 
психічних процесів: розлади 
пам’яті, мислення та інтелекту 

2 практичних 
заняття, 

опрацювання 
психодіагностичних 

методик 

1. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018.  

2. Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 
2019. 

4. Прогрессивные матрицы Равена: методические 
рекомендации /сост.  и общая редакция 
О.Е.Мухордовой, Т.В.Шрейбер. – Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет», 2011. 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

4 
навчальний 

тиждень 

5 Психологічна та 
патопсихологічна 
характеристика пізнавальних 
психічних процесів: розлади 
уваги. 

Практичне заняття, 
опрацювання 

психодіагностичних 
методик 

1. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018.  

2. Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Практична психосоматика: діагностичні 
шкали. Навчальний посібник / За заг.ред. 
О.О.Чабана, О.О.Хаустової. – К.: Видавничий 
дім «Медкнига», 2019. 

4. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 
патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 
1999 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

5 
навчальний 

тиждень 

6 Методи психологічної 
діагностики емоційної сфери 

2 практичних 
заняття, 

опрацювання 
психодіагностичних 

методик 

1. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018.  

2. 1.Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 
2019. 

4. Проективні методи дослідження особистості: 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

6 навчальний 
тиждень 



підручник / К.Шамлян, М.Кліманська. – Львів: 
ЛНУ ім.І.Франка, 2014 

5.  
6. 2.Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 

патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 
1999 

7 Методи дослідження особистості Практичне заняття, 
опрацювання 

психодіагностичних 
методик 

1. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018.  

2. 1.Менделевич В. Клиническая и медицинская 
психология. Практическое руководство. М.: 
«МЕДпресс», 1999. 

3. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 
2019. 

4. Проективні методи дослідження особистості: 
підручник / К.Шамлян, М.Кліманська. – Львів: 
ЛНУ ім.І.Франка, 2014 

5. 2. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики 
патопсихологии – М.: ЗАО Изд-во Эксмо-Пресс, 
1999 

 
 
 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

7 
навчальний 

тиждень 

8 Психічне реагування на 
захворювання і психологія 
соматичного хворого. 
Індивідуальні особливості 
реагування на захворювання 
залежно від статі, віку, професії, 
особливостей темпераменту, 
характеру, особистісних 
характеристик та типів 
психічного реагування. 

2 практичних 
заняття, 

опрацювання 
психодіагностичних 

методик 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

2. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

3. Клиническая психометрика: учебное пособие / под 
ред. В.А.Солдаткина; ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России. — 2-е изд, доп. — Ростов н/Д: 
Изд-во РостГМУ, 2018.  

4. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія 
людини з обмеженими можливостями. 
Навч.посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. 

5. Практична психосоматика: діагностичні шкали. 
Навчальний посібник / За заг.ред. О.О.Чабана, 
О.О.Хаустової. – К.: Видавничий дім «Медкнига», 
2019. 

Опрацювання 
рекомендованої 

літератури 

8 
навчальний 

тиждень 



9 Психологія лікувальної 
взаємодії. Медична етика та 
деонтологія. Психологічні 
дилеми повідомлення діагнозу. 

Практичне заняття, 
Оксфордські дебати 

1. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія 
людини з обмеженими можливостями. 
Навч.посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. 

2. 1.Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

3. 2.Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

4. Психологическая диагностика отношения к 
болезни: пособие для врачей / Л.Вассерман, 
Б.Иовлев. – СПб., 2005.  

Підготовка до участі 
в Оксфордських 

дебатах 

9 
навчальний 

тиждень 

10 Психологія в клініці внутрішніх 
захворювань: Особливості 
психіки хворих соматичними 
захворюваннями. Клінічна 
психологія в кардіології, в 
пульмонології, гастроентерології. 
Психологія в клініці інфекційних 
захворювань.  Психологічні 
особливості переживання 
пандемії COVID-19. 

2 практичних 
заняття, презентація 

психологічних 
протоколів для 

обстеження 
пацієнтів з різними 

типами 
захворювань 

1. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія 
людини з обмеженими можливостями. 
Навч.посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. 

2. Галецька І., Кліманська М., Климанська Л. 
Карантинний квітень в Україні: думки, 
переживання, поведінка перед загрозою COVID-
19 // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 
– С.18-36. 

3. Лікування та профілактика COVID-19. Охорона 
психічного здоров’я в умовах пандемії : 
навчальний посібник / [О. Є. Абатуров, О. О. 
Буйко, Є. О. Гречуха та ін.] ; за ред. проф., д-ра 
мед. наук О. Є. Абатурова, проф., д-ра мед. наук 
С. О. Крамарьова, проф., д-ра мед. наук Л. М. 
Юр’євої. – Львів : Видавець Марченко Т. В., 2020. 

4.  Klimanska M., Klymanska L., Haletska I. The lens, 
frames and patterns of Ukrainians: how perception of 
threat and risk determines behaviour in the COVID-19 
situation // Journal of Education Culture and Society – 
2020 – №11 (2) – P.444-460. 

Розробка та 
підготовка 

презентацій 
психологічних 
протоколів для 

обстеження пацієнтів 
з різними типами 

захворювань 

10-13 
навчальний 

тиждень 

11 Психологія хірургічних хворих. 
Психологія хворих з 
травматичними ураженнями та 
опіками. Психологія в клініці 
онкологічних захворювань. 
Психологія в клініці 
нефрологічних та урологічних 
захворювань. Клінічна психології 
в неврології та ендокринології 

Практичне заняття, 
презентація 

психологічних 
протоколів для 

обстеження 
пацієнтів з різними 

типами 
захворювань 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

2. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

Розробка та 
підготовка 

презентацій 
психологічних 
протоколів для 

обстеження пацієнтів 
з різними типами 

захворювань  

10-13 
навчальний 

тиждень 

12 Клінічна психологія в акушерстві 
та гінекології. Психологія 

2 практичних 
заняття, презентація 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. Розробка та 
підготовка 

10-13 
навчальний 



вагітної жінки. Післяпологові 
психічні розлади. Психологія 
жінки при гінекологічних 
захворюваннях. Психологія 
жінки в клімактеричному періоді. 

психологічних 
протоколів для 

обстеження 
пацієнтів з різними 

типами 
захворювань 

Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 
2. Клиническая психология: учебн. для студ. 

мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

презентацій 
психологічних 
протоколів для 

обстеження пацієнтів 
з різними типами 

захворювань 

тиждень 

13 Психологія хворих з ураженнями 
обличчя та тіла. Клінічна 
психологія в дерматології. 
Психологія хворих з розладами 
зору та слуху. 

Практичне заняття, 
презентація 

психологічних 
протоколів для 

обстеження 
пацієнтів з різними 

типами 
захворювань 

1. Бочелюк В. Й., Турубарова А. В. Психологія 
людини з обмеженими можливостями. 
Навч.посіб.– К.: Центр учбової літератури, 2011. 

2. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

3. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

Розробка та 
підготовка 

презентацій 
психологічних 
протоколів для 

обстеження пацієнтів 
з різними типами 

захворювань 

10-13 
навчальний 

тиждень 

14 Клінічна психологія в педіатрії. 
Психологія хворої дитини. 
Особливості психічного розвитку 
дітей з дитячих церебральним 
паралічем, дітей з розумовою 
відсталістю, дітей з вадами зору 
та слуху. 
 

2 практичних, 
презентація 
результатів 

досліджень та 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного 

віку 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

2. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

Проведення 
досліджень та 

підготовка 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного віку 

14-16 
навчальний 

тиждень 

15 Психологічні феномени і 
патопсихологічні синдроми при 
психічних захворюваннях. 
Психологія хворих з межевими 
психічними розладами. 
Психологічні проблеми при 
гострих психотичних станах. 
Психологія хворих на 
шизофренію, епілепсію. 

Практичне заняття, 
презентація 
результатів 

досліджень та 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного 

віку 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

2. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

Проведення 
досліджень та 

підготовка 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного віку 

Підготовка до 
підсумкової 

контрольної роботи 

14-16 
навчальний 

тиждень 

16 Психологічні особливості осіб з 
узалежненнями. 
Підсумкова контрольна робота 

2 практичних 
заняття, презентація 

результатів 
досліджень та 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного 

віку + 
Контрольна робота 

1. Клиническая психология / под.редакцией Б.Д. 
Карвасарского. СПб.: Питер, 2006. 

2. Клиническая психология: учебн. для студ. 
мед.вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, 
О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. 

3. 3. Мандель Б. Р.  Аддиктология (ФГОС ВПО). 
Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014.  

Проведення 
досліджень та 

підготовка 
психологічних 

заключень для двох 
пацієнтів різного віку 

Підготовка до 
підсумкової 

контрольної роботи 

14-16 
навчальний 

тиждень 

 


