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КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

Тип ПП-Ф 

Код К26 

Семестр 4 

Загальна кількість годин 4,5 кредитів / 135 годин 

Форма контролю Захист 

Викладач К. психол.н., доцент Пузь І. В. 
Необхідні обов’язкові попередні 
та супутні навчальні дисципліни 

Загальна психологія, Вікова психологія, 
Анатомія і фізіологія ЦНС, Клінічна 
психологія Психофізіологія з основами 
психогенетики, Патопсихологія з 
основами психіатрії, Експериментальна 
психологія 

Місце у структурно-логічній 
схемі: 

К-26 Практика з клінічної психології 
проводиться на другому році навчання 

Форми навчання Індивідуальні завдання 

Критерії оцінювання Диференційний залік  
Мова викладання Українська  
 

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

1) Закріпити та поглибити здобуті теоретичні знання з клінічної 
психології на практиці; 2) сформувати уміння працювати з реальними 
людьми в реальних умовах; 3) розкрити специфіку використання основних 
методів клініко-психологічного дослідження; 4) оволодіти техніками 
психологічного консультування з урахуванням нозологічної та статевовікової 
специфіки хворого; 5) оволодіти навичками проведення 
психопрофілактичних заходів. 

 

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 
Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання (ПРН-В1); 
Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань (ПРН-В2); 
Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення 

професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій (ПРН-Н2);  

Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 
методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної 
допомоги (ПРН-Н4);  



Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 
первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження (ПРН-

Н5);  
Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 
висновки (ПРН-В3);  

Презентувати результати власних досліджень усно та письмово для 
поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 
досліджень (ПРН-Н6);  

Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 
встановлювати ефективність власних дій (ПРН-Н7);  

Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до запиту (ПРН-Н8); 

Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові особливості (ПРН-В6); 
 Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога (ПРН-Н10);  
Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та 

за потреби визначати зміст запиту до супервізії (ПРН-В9).  
  



 


