
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

 

Кафедра клінічної психології 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор інституту 

_______________Херсонський Б.Г. 

« _27_»___травня_______2022 року 

 

СИЛАБУС  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

КЛІНІЧНА ПСИХОДІАГНОСТИКА 

 

Викладач : д. психол.н., доц. Завязкіна Н.В. 

 

кафедра клінічної психології 

email:kispp@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Клінічна психодіагностика» складено 

відповідно до освітньо-професійної програми Клінічна психологія другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.  

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова.  

Обсяг навчальної дисципліни -   4,0 кредитів ЄКТС. 

Семестровий контроль - залік 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

 

Рівень вищої освіти, 

спеціальність, освітня 

програма, форма 

навчання  

Загальні показники  Характеристика 

дисципліни  

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський)  

 

Навчальна дисципліна: 

«Клінічна 

психодіагностика» 

Лекції: 20 год.  

 

Спеціальність:  

053 Психологія 

 

Практичні 

(семінарські): 14 год.  

 Цикл: 

професійної 

підготовки  

 

Індивідуальне 

завдання:  

6 год. 

Освітньо-професійна 

програма 

Клінічна психологія 

Статус кредитного 

модуля: обов’язковий  

 

Самостійна робота:  

80 год.,  

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання:  

16 год.  

Семестр: ІІ 

 

Індивідуальне 

завдання:  

Описати методики 

дослідження 

особистості у клінічній 

психології  

 

Форма навчання:  

денна  

 

Кількість кредитів 

(годин):  

4,0 (120) 

Вид та форма 

семестрового 

контролю: залік 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета навчальної дисципліни – ознайомлення з основами та 

методами психологічної діагностики в клініці, особливостями роботи 

клінічного психолога у різноманітних медичних закладах та психологічному 

консультуванні, визначення значення для потреб практики кваліфікації 

інтелектуального та емоційного-вольового стану особистості, її особливостей 

та розкриття їх місця в системі психологічного знання. 
 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основні завдання у вивченні дисципліни «Клінічна психодіагностика» 

полягають у формуванні у здобувачів складових інтегральної компетентності: 

здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та 

професійної діяльності у сфері клінічної психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. А також таких загальних компетентностей: 

1.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

Фахових компетентностей: 

1.  Здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних наукових та практичних проблем клінічної психології та 

психологічного консультування. 

2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

дослідження у галузях клінічної психології, психологічного 

консультування та психотерапії з елементами наукової новизни і / або 

практичної значущості. 

3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і техніки професійної практичної 

діяльності. 

4. Здатність здійснювати практичну діяльність (консультаційну, 

психотерапевтичну, тренінгову, прогностичну, психодіагностичну та 

іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 

методів та технік. 

5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 
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6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну кваліфікацію. 

9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими цінностями. 

10. Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого 

застосування існуючих та генерування нових ідей. 

11.  Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

12. Організовувати консультативну взаємодію з клієнтом та групою, 

аналізувати та оцінювати її ефективність. 

13. Формулювати дослідницькі завдання у проблемному полі психологічної 

діагностики, вміти їх розв’язувати із застосуванням сучасних наукових 

методів. 

14. Орієнтуватись у різних моделях психологічної допомоги та адекватно 

обирати релевантну актуальним завданням психологічної практики  

15. Демонструвати розуміння закономірностей функціонування психіки у 

нормі та патології у контексті визначення та розв’язання професійних 

завдань. 

16. Вміти розробляти стратегію та дизайн  дослідження та/або розв’язання 

актуальної наукової/практичної проблеми у галузі клінічної психології. 

17. Вміти встановлювати та підтримувати фахову взаємодію з 

представниками суміжних спеціальностей (лікарями, соціальними 

працівниками, соціальними педагогами тощо). 

 

 

Після засвоєння навчальної дисципліни здобувачі мають продемонструвати такі 

результати навчання:  

знати: 

- зміст базових категорій клінічної психодіагностики, основні принципи роботи 

клінічного психолога з пацієнтами різноманітних нозологій та різного віку; 

- закономірності когнітивних, емоційно-вольових та емоційних порушень; 

- психологічну структуру проведення психологічної діагностики в клініці. 

вміти:  

- грамотно використовувати знання про структуру, форми, рівні прояву, 

закономірності механізмів порушення когнітивної та емоційно-вольової 

діяльності; 

- грамотно використовувати знання про структуру, форми, рівні прояву, 

закономірності механізмів порушення особистості внаслідок того чи іншого 

захворювання; 

- критично використовувати психологічний тезаурус. 

 

 



5 
 

 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 
№

 

те
м

и
  

Назва розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо

го 

Ауд у тому числі 

Лекції Прак. Інд. С.Р. 

Частина 1. Клінічна психодіагностика на перетині наук  

1 До історії виникнення та 

розвитку психодіагностики в 

клінічних напрямах 

18 2 2   16 

2 Методологічні проблеми 

клінічної психодіагностики  

24 8 4 4  16 

 Разом за частиною 1 42 10 6 4  32 

Частина 2. Особливості психологічної діагностики при різноманітних запитах 

клінічної практики  

3 Методи клінічної 

психодіагностики 

30 14 8 6  16 

4 Особистість та хвороба  28 12 4 2 6 16 

5 Сучасні проблеми клінічної 

психодіагностики 

20 4 2 2  16 

 Разом за частиною 2 78 30 14 10 6 48 

 Всього годин 120 40 20 14 6 80 

 Залік       

 

Індивідуальне завдання:  

Описати методики дослідження особистості у клінічній психології (реферат). 

 

Методичні рекомендації до написання реферату 

Обсяг реферату визначається специфікою досліджуваного питання 

і змістом матеріалів (документів), їх науковою цінністю та практичним 

значенням. Оптимальний обсяг реферату — 10–15 сторінок. Кількість 

використаних джерел від 5 до 15. Реферат має відповідати вимогам до 

оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ і висновки в сумі не 

повинні перевищувати 20 % від її загального обсягу; текст подається 

державною мовою та друкується через 1,5 інтервала на одній сторінці 

стандартного аркуша з такими полями: ліве — 30 мм, праве — 10 мм, 

верхнє — 20 мм, нижнє — 20 мм; всі сторінки нумеруються: загальна 

нумерація починається з титульного листа, проте порядковий номер на 

ньому не ставиться. На титульному листі реферату вказуються: офіційна 

назва навчального закладу; прізвище та ініціали автора; повна назва 

теми; прізвище та ініціали викладача, його науковий ступінь і вчене 

звання; місто, де знаходиться навчальний заклад, та рік написання. Після 

титульного листа подається зміст реферату з точною назвою кожного 

розділу і вказуванням його сторінок. Список використаних джерел 

складається з дотриманням загальновизнаних вимог до робіт, що 

готуються до друку. До нього мають бути включені лише безпосередньо 

використані в рефераті праці в алфавітному порядку авторів.  
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Тема реферату — це не повторення засвоєного матеріалу лекції або 

семінарського заняття, а самостійне розроблення проблеми, достатньо 

чітко окресленої від інших. Неприпустиме поєднання кількох проблем 

або, навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання. 

Важливими критеріями при виборі теми реферату є її актуальність, 

широка джерельна база, наявність необхідного фактичного матеріалу, а 

також достатнє її висвітлення в науково-методичній літературі, що 

передбачає, в першу чергу, ознайомлення із загальною концепцією 

автора праці та його висновками. 

  Структура реферату: титульний аркуш; зміст (план); вступ; 

основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки (у 

яких наводяться таблиці, схеми, діаграми тощо) (за необхідності); 

перелік умовних позначень (за необхідності).  

У вступі обґрунтовується актуальність теми, її особливості. Також 

необхідно подати аналіз використаних джерел, назвавши при цьому 

авторів, які вивчали таку тематику, визначити сутність основних 

чинників, що вплинули на розвиток явища або процесу, що 

досліджується, на недостатньо досліджені питання, з’ясувавши причини 

їх слабкої аргументації. 

 Основна частина. Виклад матеріалу має бути логічним, 

послідовним, без повторень. Слід використовувати синтаксичні 

конструкції, характерні для стилю наукових документів, уникати 

складних граматичних зворотів, незвичних термінів і символів або 

пояснювати їх відразу, при першому згадуванні . Терміни, окремі слова і 

словосполучення можна замінювати абревіатурами і сприйнятливими 

текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту 

реферату. Неприпустимо використовувати цитати без посилання на 

автора. При цитуванні будь-якого фрагмента джерела недопустимі 

неточності. Взагалі, цитатами не слід зловживати. Якщо якийсь 

важливий документ потребує наведення в повному обсязі, то краще 

винести його в додатки. У рефераті необхідно визначити і викласти 

основні тенденції дослідження, підтвердити їх найтиповішими 

прикладами, відобразити сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні 

підходи до вивчення проблеми. Доцільно зупинитися на якомусь 

дискусійному моменті і спробувати проаналізувати позиції сторін, 

приєднавшись до однієї з них, чи висловити власну думку на певну 

проблему та визначити перспективи її вирішення. Кожен розділ реферату 

повинен завершуватись короткими висновками, чіткими і лаконічними, 

де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. Можна стисло вказати 

на перспективи подальшого дослідження проблеми.  

Реферат оцінюється за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених 

завдань; повнота використання рекомендованої літератури; 

обґрунтування висновків; грамотність; стиль викладу; оформлення; обсяг 

виконаної роботи; завершеність дослідження. 
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3. Методи навчання 

 

В системі вивчення дисципліни використовується комплекс методів 

навчання, побудована на дієвому підході до навчання. А саме: 

 1) методи, які забезпечують опанування навчального предмета (словесні, 

візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 

дедуктивні);  

2)  методи, які стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 

(навальні дискусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 

творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти тощо); 

3) методи контролю і самоконтролю (опитування, залік, індивідуальні завдання, 

питання для самоконтролю). 

Організаційними формами наведених вище методів навчання є лекції, 

практичні заняття, індивідуальне завдання, залік. 

 Особливо зміцнюється творчо-пошукова самостійність здобувачів, 

застосовується проблемне та інтерактивне навчання з використанням 

комп’ютерних систем. Під час такого освітнього процесу здобувач може 

комунікувати з викладачем он-лайн, вирішувати творчі, проблемні завдання, 

моделювати ситуації, включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. 

 

4. Оцінювання результатів навчання 
Обов'язковою умовою успішного складання семестрової атестації є 

виконання індивідуального завдання протягом викладання дисципліни. 

Семестрова атестація проводиться у вигляді усного заліку. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна шкала оцінювання.  

 

Сума балів Оцінка 

ECTS 

Національна оцінка 

90-100 зараховано Відмінно 

82-89 Дуже добре (вище середнього 

рівня з кількома помилками) 

74-81 Добре (в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок) 

64-73 Задовільно (непогано, але зі 

значною кількістю недоліків) 

60-63 Задовільно (задовольняє 

мінімальні критерії) 

35-59 не зараховано Незадовільно (із можливістю 

повторного складання) 

1-34 Незадовільно (із обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни) 

5. Питання до заліку 

1. Предмет клінічної психодіагностики.  

2. Вимоги до будування психологічного експерименту.  

3. Основні принципи та методи праці психолога в психіатрії. 
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4. Основні принципи та методи праці психолога в клініці неврозів та 

погранічніх станів.  

5. Основні принципи та методи праці психолога в наркології.  

6. Основні принципи та методи праці психолога в неврології та 

нейрохірургії. 

7. Основні принципи та методи праці психолога з хворими 

психосоматичного профілю.  

8. Основні принципи та методи праці психолога з групами ризику 

порушень психічної діяльності.   

9. Основні принципи та методи праці психолога в реабілітаційних 

центрах. 

10. Типи діагностичних методик. 

11. Індивідуальна бесіда. 

12. Метод спостереження в практиці лікаря та психолога. 

13. Завдання клінічного психодіагноста 

14. Основні завдання діагностиці пізнавальних процесів. 

15. Психометричні методи дослідження інтелекту. 

16. Методики для дослідження пам’яті, уваги, мислення. 

17. Основні завдання клінічної психодіагностики особистості. 

18. Проективні методи дослідження особистості та опитувальники.  

19. Методи діагностики негативних психічних станів. 

20. Хвороба та стан емоційно-вольової сфери.  

21. Перспективи та проблеми комп’ютеризації в клінічній 

психодіагностиці. 

22. Функції комп’ютерів розробці тестів, обробки отриманих 

результатів,  утворенні баз даних.  

23. Недоліки повної  комп’ютеризації всіх етапів психодіагностичної 

роботи. 

24. Особистість хворого, її вплив на хворобу.  

25. Вплив протікання хвороби на особистість.  

26. Зміни пізнавальних процесів під впливом хвороби.  

27. Типи хворих. Основні типи ставлення до хвороби.  

28. Внутрішня картина хвороби.  

29. Психологічний діагноз. 

30. Підготовка психологічного заключення. 

31. Спеціальна психологія.  

32. Психологічні особливості людей різного віку.  

33. Психологічні особливості помирання та смерті. 

34. Якість життя.  

35. Організація реабілітації в спеціалізованих центрах. 

36. Реабілітація та психопрофілактика. 

37. Професійно-етичні принципи в клінічній психодіагностиці. 

6. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика. Киев, 1983 
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2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической 

диагностике. СПб., 1999. 

3. Гуревич К.М. Психологическая диагностика. М., 1981. 

4. Зейгарник Б.Ф. Патопсихология. М., 1976. 

5. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983. 

6. Клиническая психология: учебник для вузов./Под. ред. 

Б.Д.Карвасарского.-СПб: Питер, 2002. 

7. Либин А.В. Дифференциальная  психология. - М.:  Смысл, 2000. 

8. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. М., 

1970. 

9. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К., 1997 

10.  Нэнси Мак-Вильямс. Психоаналитическая диагностика. Понимание  

структуры личности в клиническом процес се 

11.  Тодд Д., Богарт А-К. Основы клинической и консультативной 

психологии- Сп-б.-2001.-761с. 

12.  Синченко Т. Ю. Типичные трудности у психологов в 

психодиагностическом обследовании и способы их преодоления / 

Т. Ю. Синченко // Практическая психодиагностика и психологическое 

консультирование, под ред. Т. Ю. Синченко, В. Г. Ромека,. – Ростов-на-

Дону, 1998. 

 

Додаткова література: 

 

13. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х кн. М.: Педагогика, 

1982. 

14. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. М., 1999. 

15. Блейлер Е.  Руководство по психиатрии.-Берлин.-1993-542с. 

16. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.-М.-1968 

17. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988 

18. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К., 1997. 

19. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика. 

М., 1998 

20. Детская патопсихология. Хрестоматия./Сост. Н.Л. Белопольская. М., 

2000. 

21. Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального 

развития личности.-М.-1980.-157с. 

22. Изард К.Е. Эмоции человека. М., 1980. 

23. Кабанов М.М. Реабилитация психически больных. Изд.2-е Л.: Медицина.-

1985.- 230с. 

24. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине.-Прага.-1983.-405с. 

25. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М., 2002. 

26. Николаева  В.В. Влияние хронической болезни на психику. - М.-1987.-  

167с. 
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27. Никольская И.М., Грановская. Психологическая защита у детей. СПб., 

2000. 

28. Оксфордское руководство по психиатрии в 2-х томах (М.Гельдер, Д.Гэт, 

Р.Мейо).-т.1.-300с 

29. Практикум по психодиагностике. Прикладная психодиагностика. - М.: 

Изд-во МГУ, 1992. 

30. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности.-М.-1980.- 

176с.  

31. Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных 

расстройствах и соматических заболеваниях. М., 1998. 

 

 


