
Опис навчальної дисципліни 

Основи клінічної психології 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

Перший (освітня програма 90 кредитів), другий (освітня програма 120 кредитів), 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість год. – 90 (кредитів ЄКТС–3), аудиторні год.: лекції – 16, практичні – 14. 

Лектори:  

к. психол. наук, доцент кафедри практичної психології Гриник І.Я. 

Результати навчання: знати: психологічні особливості людей, що страждають різними 

захворюваннями; методи і способи діагностики психічних відхилень; диференціації 

психологічних феноменів і психопатологічних симптомів і синдромів; психологія 

взаємодії пацієнта і медичного працівника; психопрофілактичні, психокорекційні та 

психотерапевтичні способи допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти 

психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- загальна психологія,  

- вікова психологія,  

Зміст навчальної дисципліни: Предмет та завдання клінічної психології. Методи та 

засоби діагностики у клінічній психології. Поняття здоров’я та хвороби. Внутрішня 

картина хвороби при хронічних захворюваннях. Вплив соматичної хвороби на психіку. 

Психологія медичного працівника та лікарської справи. Психологічні особливості хворих 

з різними захворюваннями. Клінічна психологія у кардіології й пульмонології, 

гастроентерології та ендокринології. Клінічна психологія у педіатрії. Психологія хворих 

алкоголізмом і наркоманіями, психічно хворих. Основи психогігієни, психопрофілактики і 

психореабілітації. 

Рекомендована література: 
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Стукан Л. В.]. – Вінниця, 2010. – 135 с. 
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СПб.: Прайм-ЕВРО-ЗНАК, 2007. – 383 с.     

5. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию / П.И. Сидоров, 

А.В. Парняков. – М., 2000. – 381 с. 

6. Шебанова С.Г., Шебанова В.І. Клінічна психологія: навчально-методичний посібник / 

С.Г. Шебанова, В.І. Шебанова. – Херсон, 2009. – 192 с. 

7. Федосова Л.О. Клінічна психологія: навчальний посібник / Л.О. Федосова. – К.: ДП 

«Вид. дім «Персонал», 2013. – 248 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік наприкінці семестру. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: кафедра практичної психології. 


