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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Клінічна психологія” є складовою програ-
ми професійної підготовки спеціалістів, які навчаються в МАУП. 

Мета вивчення дисципліни — ознайомити слухачів з сучасними 
теоретичними уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі 
психологічної діяльності системи охорони здоров’я.

Психологічна допомога в медичній практиці полягає в клініко-
психологічному дослідженні й оцінці стану пацієнта, аналізі пси-
хологічних і психосоматичних аспектів хвороби та психологічній 
допомозі із застосуванням сучасних аспектів психотерапії, психопро-
філактики, психогігієни. 

Сучасна клінічна психологія вивчає фундаментальні поняття про-
явів психічної патології, основні патологічні симптоми й синдроми 
психічних розладів, порушення психіки при соматичних захворюван-
нях, загальне уявлення про психосоматичну медицину, особливості 
психосоматичних пацієнтів та можливості психологічної допомоги в 
структурі комплексного лікування.

Знання, здобуті в результаті вивчення курсу “Клінічна психоло-
гія”, дадуть можливість свідомого й більш функціонального впровад-
ження у вітчизняну медичну та психологічну практику ефективних 
методик допомоги пацієнтам, що є основою подальшого поглиблення 
фахової спеціалізації психологів. Для успішного засвоєння даного 
навчального курсу слід дотримуватись вимог та рекомендацій, викла-
дених в організаційно-методичних матеріалах МАУП.

За результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти скла-
дають іспит. 

Основними навчально-методичними посібниками з курсу “Клініч-
на психологія” є видання, наведені у списку літератури.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“КЛІНІЧНА  ПСИХОЛОГІЯ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1

2

Змістовий модуль і. Клінічна психологія — предмет 
і задачі, значення для медицини. Коротка історія розвитку 
клінічної психології. Феноменологія клінічних проявів
Фундаментальні поняття клінічної психології. Клінічне 
опитування пацієнта, принципи, етапи
Клінічні прояви психічної норми та патології

�

�

5

Змістовий модуль іі. Клініко-психологічні аспекти 
пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери
Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
порушення сприйняття та мислення, емоцій, волі, потягів
Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
порушення пам’яті, інтелекту, свідомості, ознаки 
дефіцитарності психічних функцій
Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
особистість, розлади особистості

6

7

8

9

10

Змістовий модуль ііі. Психосоматичні та соматопсихічні 
розлади. Психогігієна та психопрофілактика
Психосоматична медицина, порушення психіки 
при соматичних захворюваннях
Психологічні особливості та порушення психіки в осіб 
із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної 
системи, шлунково-кишкового тракту
Психологічні особливості та порушення психіки в осіб 
з хворобами ендокринної системи, гінекологічними 
та функціональними сексуальними розладами
Психологічні особливості та порушення психіки в осіб 
з больовим синдромом, розладами харчової поведінки, 
психовегетативним синдромом, розладами сну
Психологічні особливості хірургічного, терапевтичного, 
травматологічного пацієнта. “Внутрішня картина хвороби”
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1 2

11
12
1�

Медико-психологічні аспекти соматичних хвороб
Вікова клінічна психологія
Психогігієна. Психопрофілактика. Види 
психопрофілактики. Психопрофілактика психічних 
захворювань

Разом годин: 162

ЗМІСТ 
дисципліни 

“КЛІНІЧНА  ПСИХОЛОГІЯ”

Змістовий модуль і. Клінічна психологія — предмет і задачі, 
значення для медицини. 
Коротка історія розвитку клінічної 
психології. Феноменологія клінічних 
проявів 

Тема 1. Фундаментальні поняття медичної психології. 
Клінічне опитування пацієнта, принципи, етапи

Кваліфікаційна характеристика медичного психолога. Місце ме-
дичного психолога в психології та медицині. Методи дослідження в 
медичній психології. Принципи та етапи клінічного опитування па-
цієнта. Феноменологія клінічних проявів. Феноменологічний при-
нцип обстеження хворого. Первинне інтерв’ю, психологічне консуль-
тування.

Література [11; 18; 26; 27; �0; �2]

Тема 2. Клінічні прояви психічної норми та патології
Принципи розрізнення психологічних феноменів та психо-

патологічних симптомів. Діагностичні принципи-альтернативи: 
хвороба-особистість, нозос-патос, реакція-стан-розвиток, психо-
тичне-непсихотичне, екзогенне-психогенне-ендогенне, дефект-оду-
ження-хроніфікація, адаптація-дезадаптація, компенсація-декомпен-
сація, негативне-позитивне.

Література [11; 2�; �0; �2; �5; �7; �8; �0; �2]
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Змістовий модуль іі. Клініко-психологічні аспекти пізнавальної 
діяльності та емоційно-вольової сфери

Тема 3. Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
порушення сприйняття та мислення, емоцій, волі, 
потягів

Симптоми порушення в сфері сприйняття, межа між нормою і па-
тологією. Симптоми порушення у сфері мислення. Ознаки патології 
в ділянці емоцій. Порушення волі, ознаки енергетичного зниження. 
Патологія потягів: питання норми і патології.

Література [1; �; 5; 7; 9; 10; 1�; 15; 25; 29; �2; ��; �9; �0]

Тема 4. Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
порушення пам’яті, інтелекту, свідомості, ознаки 
дефіцитарності психічних функцій

Ознаки порушення пам’яті, інтелекту. Клінічні й експерименталь-
ні способи визначення глибини ураження психічних функцій. Пору-
шення свідомості. Межа між нормою та патологією. Ознаки психічної 
дефіцитарності. Питання зворотності-незворотності дефекту.

Література [2–5; 7; 9; 11; 1�; 17–20; 2�; 25; ��; �1; ��]

Тема 5. Основні симптоми та синдроми розладів психіки: 
особистість, розлади особистості

Темперамент, характер, особистість. Структура особистості. По-
няття гармонійної особистості. Розлади особистості: антисоціальний, 
нарцистичний, дисоціативний, гістріонний, шизоїдний, параноїдний, 
шизотиповий, ананкастичний, мазохістичний, депресивний, маніа-
кальний, обсесивний, компульсивний.

Література [1; 2; �; 6; 9; 11; 1�; 16; 22; 27; 29; ��; �6; �8; �0]

Змістовий модуль 3. Психосоматичні та соматопсихічні 
розлади. Психогігієна 
та психопрофілактика

Тема 6. Психосоматична медицина, порушення психіки 
при соматичних захворюваннях

Психічне реагування на хворобу й психологія соматичного па-
цієнта (стать, вік, професія, особливості темпераменту, характеру, 
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особистості). Типи психічного реагування. Місце психічного фактора 
в соматичній патології. Передумови формування психосоматичних 
захворювань. Психологічні особливості хворих при різних соматич-
них захворюваннях, дефектах тіла й органів чуття.

Література [�; 8; 17; 19; 22; 26; �0; �1; �7]

Тема 7. Психологічні особливості та порушення психіки 
в осіб із захворюваннями органів дихання 
та серцево-судинної системи, шлунково-кишкового 
тракту

Психологічне (психоаналітичне) значення захворювань органів 
дихання, серцево-судинних недуг, патології шлунково-кишкового 
тракту. Особливості та місце психологічної роботи в комплексній те-
рапії таких пацієнтів.

Література [5; 6; 2�; 26; ��; �8; �9; �1]

Тема 8. Психологічні особливості та порушення психіки в осіб 
із хворобами ендокринної системи, гінекологічними 
та функціональними сексуальними розладами

Передумови формування психосоматичних захворювань. Психо-
логічне (психоаналітичне) значення захворювань ендокринної систе-
ми, гінекологічної сфери, психологічні аспекти акушерської патоло-
гії. Передумови формування функціональних сексуальних розладів. 
Психологічна робота з даними групами пацієнтів.

Література [�; 7; 10; 12–1�; 19; �0; �1; ��; �7; �2]

Тема 9. Психологічні особливості та порушення психіки у осіб 
з больовим синдромом, розладами харчової поведінки, 
психовегетативним синдромом, розладами сну

Причини та наслідки психосоматичних захворювань. Поняття 
вторинної вигоди від симптому. Психодинамічні аспекти головного 
болю, болей у спині, порушення харчової поведінки, психовегетатив-
ний синдром, безсоння та інших розладів сну. Можливості психоло-
гічної корекції симптоматичних, функціональних та поведінкових 
порушень у світлі психосоматичного вчення про хвороби.

Література [5; 10; 12; 17; 20; 21; 2�; 28; �0; �1; �5; �7; �1] 
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Тема 10.  Психологічні особливості хірургічного, 
терапевтичного, травматологічного пацієнта. 
“Внутрішня картина хвороби”

Співвідношення об’єктивного й суб’єктивного аспектів захво-
рювання. Поняття “внутрішньої картини хвороби”. Особливості 
психічного реагування на патологію залежно від статі, віку, професії, 
темпераменту, характеру, особистісних нюансів. Світоглядні й забо-
бонні основи та установки в контексті наявності соматичної патоло-
гії. Можливості психологічної допомоги та психокорекції.

Література [5; 12; 16; 19; �0; �1; �2] 

Тема 11.  Медико-психологічні аспекти соматичних хвороб
Психологічні проблеми психосоматичних розладів. Психологіч-

ні механізмі розвитку психогенних захворювань. Роль психічного 
фактора у виконанні і перебігу соматичних розладів. Невротичні 
симптоми і психогенні реакції на стан здоров’я у хворих на серцево-
судинні захворювання. Психічні порушення і зміни особистості у 
хворих. Особливості психології хворого з ендокринною патологією. 
Психологічні особливості вагітної жінки. Психологічні особливості 
онкологічного хворого. Психологічні особливості інфекційного хво-
рого. Психологічні особливості хворого на туберкульоз. Психологічні 
особливості хворих з дефектами органів чуття. Медична психологія 
в неврології. Психічні порушення і зміна особистості при невроло-
гічних захворюваннях. Психогенні реакції на хворобу неврологічного 
хворого. Медична психологія в клініці сексуальних розладів. Меди-
ко-психологічні аспекти в педіатрії. Психологічні особливості сто-
сунків “мати-дитина”.

Література [2; �; 7; 1�; 17; 21; 25; 29; �5]

Тема 12.  Вікова клінічна психологія
Соціальні й біологічні складові нормального та аномального роз-

витку людини. Психічні особливості та психосоматичні розлади в пе-
ріод новонародженості та раннього дитинства. Психічні особливості 
й психосоматичні розлади у дітей дошкільного та молодшого шкіль-
ного віку. Психологічні особливості та психосоматичні розлади у під-
літків. Психологія і психопатологія раннього юнацтва. Психологічні 
особливості осіб літнього й похилого віку. Сімейна клінічна психоло-
гія (сано- і патогенні сімейні патерни, непорозуміння).

Література [1; 15–18; 21; 22; 2�; 28; �1; �7; �8; �2] 
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Тема 13.  Психогігієна. Психопрофілактика. 
Види психопрофілактики. Психопрофілактика 
психічних захворювань

Поняття про психогігієну. Психогігієна статі. Психогігієна праці. 
Психогігієна шлюбу. Поняття про психопрофілактику. Первинна, 
вторинна і третинна психопрофілактика. Група ризику психічних 
захворювань. Психопрофілактика соматичних захворювань. Гру-
пи ризику соматичних захворювань. Психопрофілактика порушень 
сексуального здоров’я. Статеве виховання і сексуальна освіта. Пси-
холого-педагогічні аспекти психопрофілактики. Вікові аспекти пси-
хопрофілактики. Психопрофілактика в дитячому і підлітковому віці. 
Психопрофілактика в зрілому віці. Геронтологічні аспекти профілак-
тики.

Література [�; 7; 18; 21; 25; 29; �2; ��; �8; �0; �2]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Клінічна психологія” передба-
чено контроль засвоєння знань у вигляді виконання контрольної ро-
боти реферативного типу й складання іспиту.

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння студен-
тами фундаментальних понять проявів психічної патології, основних 
патологічних симптомів і синдромів психічних розладів, порушення 
психіки при соматичних захворюваннях, загальне уявлення про пси-
хосоматичну медицину, особливості психосоматичних пацієнтів та 
можливості психологічної допомоги в структурі комплексного ліку-
вання.

Тему контрольної роботи з дисципліни “Клінічна психологія” виз-
начає викладач.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Клінічне опитування пацієнта, принципи, етапи.
 2. Кваліфікаційна характеристика медичного психолога.
 �. Методи дослідження в клінічній психології.
 �. Феноменологічний принцип обстеження хворого.
 5. Первинне інтерв’ю, психологічне консультування. 
 6. Експериментально-психологічні методи дослідження. 
 7. Клінічні прояви психічної норми та патології.
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 8. Діагностичні принципи-альтернативи: хвороба-особистість, но-
зос-патос, реакція-стан-розвиток.

 9. Діагностичні принципи-альтернативи: психотичне-непсихотич-
не, екзогенне-психогенне-ендогенне, дефект-одужання-хроніфі-
кація.

 10. Діагностичні принципи-альтернативи: адаптація-дезадаптація, 
компенсація-декомпенсація, негативне-позитивне. 

 11. Основні симптоми та синдроми розладів сприйняття. 
 12. Основні симптоми та синдроми розладів мислення.
 1�. Основні симптоми та синдроми розладів емоцій.
 1�. Основні симптоми та синдроми розладів волі.
 15. Основні симптоми та синдроми розладів потягів.
 16. Порушення пам’яті.
 17. Порушення інтелекту.
 18. Порушення свідомості.
 19. Розлади особистості: антисоціальний, нарцистичний.
 20. Розлади особистості: дисоціативний, гістріонний.
 21. Розлади особистості: шизоїдний, параноїдний, шизотиповий.
 22. Розлади особистості: ананкастичний, мазохістичний, депресив-

ний.
 2�. Розлади особистості: маніакальний, обсесивний, компульсив-

ний.
 2�. Психічне реагування на хворобу і психологія соматичного па-

цієнта. 
 25. Психосоматичні захворювання: хвороби органів дихання, функ-

ціональні сексуальні розлади.
 26. Психосоматичні захворювання: серцево-судинні та шлунково-

кишкові.
 27. Психосоматичні захворювання: хвороби ендокринної системи, гі-

некологія та акушерство.
 28. Психосоматичні захворювання: психологічні аспекти харчової 

поведінки.
 29. Особливості хірургічного, терапевтичного, травматологічного па-

цієнта.
 �0. Психогігієна праці.
 �1. Профілактика психосоматичних захворювань.
 �2. Вікова клінічна психологія.
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Клінічне опитування пацієнта
 2. Етапи клінічного опитування пацієнта.
 �. Первинне інтерв’ю.
 �. Хвороба-особистість.
 5. Нозос-патос.
 6. Реакція-стан-розвиток.
 7. Психотичне-непсихотичне.
 8. Екзогенне-психогенне-ендогенне.
 9. Дефект-виздоровлення-хроніфікація.
 10. Адаптація-дезадаптація.
 11. Компенсація-декомпенсація.
 12. Негативне-позитивне. 
 1�. Порушення сприйняття.
 1�. Порушення мислення.
 15. Порушення емоцій. 
 16. Порушення волі. 
 17. Порушення потягів.
 18. Порушення пам’яті.
 19. Порушення інтелекту. 
 20. Порушення свідомості.
 21. Межа між нормою та патологією. 
 22. Поняття розладів особистості.
 2�. Поняття гармонійної особистості.
 2�. Розлади особистості: антисоціальний.
 25. Розлади особистості: нарцистичний.
 26. Розлади особистості: дисоціативний.
 27. Розлади особистості: гістріонний.
 28. Розлади особистості: шизоїдний.
 29. Розлади особистості: параноїдний.
 �0. Розлади особистості: шизотиповий.
 �1. Розлади особистості: ананкастичний.
 �2. Розлади особистості: мазохістичний.
 ��. Розлади особистості: депресивний.
 ��. Розлади особистості: маніакальний.
 �5. Розлади особистості: обсесивний.
 �6. Розлади особистості: компульсивний.
 �7. Місце психічного фактора в соматичній патології. 
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 �8. Типи психічного реагування на хворобу.
 �9. Психологічні особливості хворих при різних соматичних захво-

рюваннях.
 �0. Передумови формування психосоматичних захворювань. 
 �1. Психосоматичні захворювання: хвороби органів дихання.
 �2. Психосоматичні захворювання: серцево-судинні.
 ��. Психосоматичні захворювання: шлунково-кишкові.
 ��. Психосоматичні захворювання: ендокринної системи.
 �5. Психосоматичні захворювання: гінекологія та акушерство.
 �6. Психосоматичні захворювання: функціональні сексуальні розла-

ди.
 �7. Психосоматичні захворювання: аспекти харчової поведінки.
 �8. Особливості хірургічного пацієнта.
 �9. Особливості терапевтичного пацієнта.
 50. Особливості травматологічного пацієнта.
 51. Поняття “внутрішньої картини хвороби”.
 52. Психологічні проблеми психосоматичних розладів.
 5�. Особливості психології хворого з ендокринною патологією. 
 5�. Психологічні особливості онкологічного хворого. 
 55. Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття. 
 56. Психогенні реакції на хворобу неврологічного хворого. 
 57. Первинна, вторинна і третинна профілактика. 
 58. Співвідношення об’єктивного й суб’єктивного аспектів захворю-

вання.
 59. Психологічні механізми розвитку психогенних захворювань.
 60. Роль психічного фактора у виникненні і перебігу соматичних 

розладів. 
 61. Невротичні симптоми і психогенні реакції на стан здоров’я у хво-

рих на серцево-судинні захворювання. 
 62. Психічні порушення і зміни особистості у хворих. 
 6�. Психологічні особливості вагітної жінки. 
 6�. Психологічні особливості онкологічного хворого. 
 65. Психологічні особливості інфекційного хворого. 
 66. Психологічні особливості хворого на туберкульоз. 
 67. Медико-психологічні аспекти в педіатрії. 
 68. Психологічни особливості стосунки “мати-дитина”.
 69. Психологія і психопатологія раннього юнацтва. 
 70. Психологічні особливості осіб літнього і похилого віку.
 71. Поняття про психогігієну. 
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 72. Психогігієна статі. 
 7�. Психогігієна праці. 
 7�. Психогігієна шлюбу. 
 75. Поняття про психопрофілактику. 
 76. Первинна, вторинна і третинна психопрофілактика. 
 77. Група ризику психічних захворювань.
 78. Профілактика психосоматичних захворювань. 
 79. Групи ризику психосоматичних захворювань. 
 80. Психопрофілактика порушень сексуального здоров’я. 
 81. Статеве виховання і сексуальна освіта. 
 82. Психолого-педагогічні аспекти психопрофілактики. 
 8�. Вікові аспекти психопрофілактики. 
 8�. Психопрофілактика в дитячому і підлітковому віці.
 85. Психопрофілактика в зрілому віці.
 86. Геронтологічні аспекти профілак¬тики.
 87. Ознаки порушення пам’яті, інтелекту. 
 88. Клінічні й експериментальні способи визначення глибини ура-

ження психічних функцій. 
 89. Психологічні аспекти стоматології.
 90. Психологічні аспекти урології.
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