
 

 



 

 



 

 

1.Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь) 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна  

форма  

навчання 

заочна  

форма  

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

01 Освіта 

Нормативна 

 

Спеціальність: 016 

Спеціальна освіта 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«Клініка розумової 

відсталості у 

психопатології дитячого 

віку». 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:3,3 

  

Ступінь: бакалавр 

10 год 2 год 

Практичні, семінарські 

10 год 4 год 

Лабораторні 

10 год 4 год 

Самостійна робота 

60 год 80 год 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю:  

екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30 год. – аудиторні 

заняття, 60 год. – самостійна робота (33% ~ 67%); для заочної форми навчання – 10 год. – 

аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (11% ~ 89%) 

 



 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни  є надання теоретичних знань з 

предмету, що забезпечує  професійну підготовку дефектологів та базового запасу знань з 

дисципліни, які необхідні майбутнім фахівцям з корекційної освіти.  

Основними завданнями вивчення дисципліни  є  

методичні: сформувати   принцип професійної компетентності  у вивченні   питань 

загальної психопатології , часткової психопатології, клініки розумової відсталості у дітей 

з анамальним розвитком . Розглянути  основні симптоми порушень психічних 

захворювань різного ґенезу; 

пізнавальні: ознайомити студентів з  симптомами психічних порушень  та 

синдромами психічних розладів; розкрити поняття  про психози, неврози ,  психопатії, та 

характер їх перебігу. 

практичні : визначити та вивчити основні симптоми  психічних порушень,  вміти 

визначати  та класифікувати клінічниі види  розумових порушень  проводити психічне та 

логопедичне обстеження психічно хворих та розумово відсталих. 

У результаті курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

ЗК-1.5. Міжособистісна взаємодія. Здатність до ефективної міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, дітьми без та 

з порушеннями психофізичного розвитку та їхніми батьками; володіння алгоритмами 

конструктивного вирішення корекційно-педагогічних і навчально-реабілітаційних 

ситуацій і конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.   

ЗК-1.7. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє ефективності корекційно-реабілітаційного процесу, розвитку й 

саморозвитку особи з порушеннями психофізичного розвитку, творчому підходові до 

корекційно-реабілітаційного навчально-виховного процесу в спеціальних і 

загальноосвітніх закладах, навчально-реабілітаційних центрах. Здатність оцінювати 

результати корекційно-педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 

корекційного процесу в закладах Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони 

здоров’я і Міністерства праці і соціальної політики; здатність до корекційно-педагогічної і 

навчально-реабілітаційної рефлексії. 

ЗК-3.3. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно 

вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, 

соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, 

вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового 

способу життя, готовність до здоров’язбережувальної діяльності в корекційно-освітньому, 

навчально-реабілітаційному середовищі та створення психолого-педагогічних умов для 

формування здорового способу життя дітей з особливими освітніми потребами. 

ІІ. Професійні (спеціальні фахові) компетентності:  

СК.-1 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з обмеженими 

психофізичними можливостями; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 

навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 

діяльності. 

СК.-2 Спеціально-методична (відповідно нозології). Здатність до застосування 

психолого-педагогічних, корекційно-методичних та фахових знань; вміння добирати і 

систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, 

індивідуальних особливостей тих, хто навчається; здатність застосовувати відповідні 

методи, прийоми, форми, засоби реабілітації і корекційного навчання та виховання; досвід 



 

 

організації корекційно-педагогічного і навчально-реабілітаційного процесів; формування 

системи дидактико-методичних знань і умінь; здатність удосконалювати власну 

професійну діяльність. Здатність здійснювати освітньо-корекційний процес з урахуванням 

психофізичних, вікових особливостей та індивідуальних освітніх потреб осіб із 

порушеннями розвитку (мовлення, слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату тощо) 

в спеціальних та інклюзивних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, 

реабілітаційних установах тощо. 

СК.-3 Комунікативно-педагогічна (відповідно нозології). Здатність до 

застосування знань основних принципів, правил, прийомів і форм педагогічної 

комунікації; вміння використовувати різноманітні інформаційні джерела та способи 

отримання інформації у професійних цілях, продумано й виважено будувати процес 

корекційно-педагогічного спілкування; здатність налагоджувати продуктивну професійно-

корекційну і навчально-реабілітаційну взаємодії, суб’єкт-суб’єктну комунікацію 

СК.-6. Психологічна компетентність (відповідно нозології). Здатність до 

застосування сучасних знань про особливості розвитку дітей як суб’єктів навчального, 

корекційно-освітнього і навчально-реабілітаційного процесів на основі знань та умінь про 

їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку і дизонтогенезу. 

Складниками психологічної компетентності є диференціально-психологічна, спеціально-

психологічна, нейропсихологічна, психолінгвістична тощо. Здатність до застосування 

знань про психологічні механізми навчання та виховання дитини задля забезпечення 

спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Програмні результати навчання:  

ПРН 1. Застосовувати отримані знання в галузі спеціальної та інклюзивної освіти 

при вирішенні навчально-виховних та науково-методичних завдань з урахуванням вікових 

та індивідуально-типологічних відмінностей учнів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських груп та конкретних психолого-педагогічних ситуацій; 

ПРН 2. Організовувати і проводити психолого-педагогічне вивчення дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 

ПРН 4. Здійснювати спостереження за дітьми з порушеннями психофізичного 

розвитку, планувати та проводити з ними корекційно-розвивальну роботу на основі 

диференційованого та індивідуального підходу; 

ПРН 5. Сприяти соціальній адаптації дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку; готувати  їх до суспільної та виробничої діяльності; 

ПРН 6. Організовувати колектив дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 

інтегрований колектив; 

ПРН 11. Систематично підвищувати свою кваліфікаційну компетентність; 

ПРН 13. Застосовувати найновіші досягнення в спеціальній освіті, здійснювати 

науково-дослідницьку та методичну діяльність; 

ПРН 15. Проводити лекційну та пропагандистську роботу з метою профілактики та 

подолання відхилень у розвитку дітей. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Основи патопсихології  

Тема 1. Патопсихологія як наука. Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її 

лікування. Історія розвитку патопсихології. 



 

 

Тема 2. Патопсихологія: предмет і завдання. Поняття норми і патології. 

Тема 3-4. Завдання, види роботи патопсихолога. Патопсихологічне обстеження порушень 

психіки дітей та підлітків. 

Тема 5. Класифікація аномалій психічного розвитку дитини 

 

Кредит 2. Дитячі психічні захворювання. Види психотерапії 

Тема 6. Ранній дитячий аутизм. Маячні і шизотипові розлади, шизофренія. 

Тема 7. Розумова відсталість 

Тема 8.. Синдром дефіциту уваги з гіперактивнистю. Дитяча нервовість, її причини та 

наслідки. Причини виникнення неврозів у дітей. Види неврозів та неврозоподібних 

розладів у дітей. 

Тема 9. Види психотерапії . Психогенні захворювання. Лікування шизофренії у дітей та 

підлітків. 

Тема 10. Основи психоаналізу. Психодинамічний підхід. 

 

Кредит 3 Загальні стратегії психотерапевтичної дії. Розлади поведінки та емоцій, які 

починаються здебільшого в дитячому та підлітковому віці 

Тема 11. Нейролінгвістичне програмування. Клієнт-центрована терапія 

Тема 12. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків 

Тема 13.. Основи когнітивної терапії. Поведінкова терапія. Анімалотерапія  

Тема 14 Адиктивна поведінка підлітків.Порушення підконтрольності поведінки. 

Тема 15 Поведінкові реакції як головні прояви підліткової психіки. Методи психотерапії 

для дітей з ТПМ. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  

у тому числі 

усього  

у тому числі 

л п лаб. інд. 
с. 

р. 
л п лаб. інд. 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кредит 1. Основи 

патопсихології  
                        

Тема 1. 

Патопсихологія як 

наука. Історія розвитку 

поглядів на психічну 

патологію та її 

лікування. Історія 

розвитку 

патопсихології. 

8 2 2     4 8 2       6 

Тема 2. 

Патопсихологія: 

предмет і завдання 

Поняття норми і 

патології. 

8   2     6 8   2     6 

Тема 3-4. Завдання, 

види роботи 

патопсихолога. 

Патопсихологічне 

обстеження порушень 

8     2   6 8         8 



 

 

психіки дітей та 

підлітків. 

Тема 5. Класифікація 

аномалій психічного 

розвитку дитини 

6 2       4 6         6 

Усього годин 30 4 4 2 0 20 30 2 2 0 0 26 

Кредит 2. Дитячі 

психічні 

захворювання. Види 

психотерапії .  

                        

Тема 6. Ранній 

дитячий аутизм. 

Маячні і шизотипові 

розлади, шизофренія. 

8     2   6 8   2     6 

Тема 7. Розумова 

відсталість. 
8   2     6 8     2   6 

Тема 8. Синдром 

дефіциту уваги з 

гіперактивнистю. 

Дитяча нервовість, її 

причини та наслідки. 

Причини виникнення 

неврозів у дітей. Види 

неврозів та 

неврозоподібних 

розладів у дітей. 

4   2     2 4         4 

Тема 9. Види 

психотерапії . 

(Психогенні 

захворювання. 

Лікування шизофренії 

у дітей та підлітків). 

6 2   2   2 6         6 

Тема 10. Основи 

психоаналізу. 

Психодинамічний 

підхід.  

4 2       2 4         4 

Усього годин 30 4 4 4 0 18 30 0 2 2 0 26 

Кредит 3 Загальні 

стратегії 

психотерапевтичної 

дії. Розлади 

поведінки та емоцій, 

які починаються 

здебільшого в 

дитячому та 

підлітковому віці 

                        

Тема 11. 

Нейролінгвістичне 

програмування. 

Клієнт-центрована 

терапія.  

6     2   4 6         6 



 

 

Тема 12. Основні 

форми та прояви 

порушень поведінки у 

підлітків.  

6         6 6     2   4 

Тема 13. Основи 

когнітивної терапії. 

Поведінкова терапія. 

Анімалотерапія  

6   2     4 6         6 

Тема 14 Адиктивна 

поведінка підлітків та 

її психотерапія. 

Порушення 

підконтрольності 

поведінки. 

6 2       4 6         6 

Тема 15 Методи 

психотерапії для дітей 

з ТПМ. 

6     2   4 6         6 

Усього годин 30 2 2 4 0 22 30 0 0 2 0 28 

Усього годин 90 10 10 10 0 60 90 2 4 4 0 80 



 

 

4. Теми лекцій 

 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

  Кредит 1. Основи патопсихології      

 1 

Тема 1. Патопсихологія як наука. Історія розвитку поглядів на 

психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології. 
2 2 

 2 Тема 5. Класифікація аномалій психічного розвитку дитини 2   

  Усього годин 4 2 

  Кредит 2. Дитячі психічні захворювання. Види психотерапії .      

 3 

Тема 9. Види психотерапії . (Психогенні захворювання. Лікування 

шизофренії у дітей та підлітків). 
2   

 4 Тема 10. Основи психоаналізу. Психодинамічний підхід.  2   

  Усього годин 4 0 

  

Кредит 3 Загальні стратегії психотерапевтичної дії. Розлади 

поведінки та емоцій, які починаються здебільшого в дитячому та 

підлітковому віці 

    

 5 

Тема 14 Адиктивна поведінка підлітків та її психотерапія. Порушення 

підконтрольності поведінки. 
2   

  Усього годин 2 0 

  Усього годин 10 2 

 

5. Теми практичних занять 

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

  Кредит 1. Основи патопсихології      

 1 

Тема 1. Патопсихологія як наука. Історія розвитку поглядів на 

психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології. 
2   

 2 

Тема 2. Патопсихологія: предмет і завдання Поняття норми і 

патології. 
2 2 

  Усього годин 4 2 

  Кредит 2. Дитячі психічні захворювання. Види психотерапії .      

 3 

Тема 6. Ранній дитячий аутизм. Маячні і шизотипові розлади, 

шизофренія. 
  2 

 4 Тема 7. Розумова відсталість. 2   

 5 

Тема 8. Синдром дефіциту уваги з гіперактивнистю. Дитяча 

нервовість, її причини та наслідки. Причини виникнення неврозів у 

дітей. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей. 

2   

  Усього годин 4 2 

  

Кредит 3 Загальні стратегії психотерапевтичної дії. Розлади 

поведінки та емоцій, які починаються здебільшого в дитячому та 

підлітковому віці 

    

 6 

Тема 13. Основи когнітивної терапії. Поведінкова терапія. 

Анімалотерапія  
2   

  Усього годин 2 0 

  Усього годин 10 4 

 

 



 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

  Кредит 1. Основи патопсихології      

 1 

Тема 3-4. Завдання, види роботи патопсихолога. Патопсихологічне 

обстеження порушень психіки дітей та підлітків. 
2   

  Усього годин 2 0 

  Кредит 2. Дитячі психічні захворювання. Види психотерапії .      

 2 

Тема 6. Ранній дитячий аутизм. Маячні і шизотипові розлади, 

шизофренія. 
2   

 3 Тема 7. Розумова відсталість.   2 

 4 

Тема 9. Види психотерапії . (Психогенні захворювання. Лікування 

шизофренії у дітей та підлітків). 
2   

 5 Тема 10. Основи психоаналізу. Психодинамічний підхід.      

  Усього годин 4 2 

  

Кредит 3 Загальні стратегії психотерапевтичної дії. Розлади 

поведінки та емоцій, які починаються здебільшого в дитячому та 

підлітковому віці 

    

 6 

Тема 11. Нейролінгвістичне програмування. Клієнт-центрована 

терапія.  
2   

 7 Тема 12. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків.    2 

 8 Тема 15 Методи психотерапії для дітей з ТПМ. 2   

  Усього годин 4 2 

  Усього годин 10 4 

 

7. Самостійна робота  

№ Назва теми 
Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

  Кредит 1. Основи патопсихології      

 1 

Тема 1. Патопсихологія як наука. Історія розвитку поглядів на 

психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології. 
4 6 

 2 

Тема 2. Патопсихологія: предмет і завдання Поняття норми і 

патології. 
6 6 

 3 

Тема 3-4. Завдання, види роботи патопсихолога. Патопсихологічне 

обстеження порушень психіки дітей та підлітків. 
6 8 

 4 Тема 5. Класифікація аномалій психічного розвитку дитини 4 6 

  Усього годин 20 26 

  Кредит 2. Дитячі психічні захворювання. Види психотерапії .      

 5 

Тема 6. Ранній дитячий аутизм. Маячні і шизотипові розлади, 

шизофренія. 
6 6 

 6 Тема 7. Розумова відсталість. 6 6 

 7 

Тема 8. Синдром дефіциту уваги з гіперактивнистю. Дитяча 

нервовість, її причини та наслідки. Причини виникнення неврозів у 
2 4 



 

 

дітей. Види неврозів та неврозоподібних розладів у дітей. 

 8 

Тема 9. Види психотерапії . (Психогенні захворювання. Лікування 

шизофренії у дітей та підлітків). 
2 6 

 9 Тема 10. Основи психоаналізу. Психодинамічний підхід.  2 4 

  Усього годин 18 26 

  

Кредит 3 Загальні стратегії психотерапевтичної дії. Розлади 

поведінки та емоцій, які починаються здебільшого в дитячому та 

підлітковому віці 

    

 10 

Тема 11. Нейролінгвістичне програмування. Клієнт-центрована 

терапія.  
4 6 

 11 Тема 12. Основні форми та прояви порушень поведінки у підлітків.  6 4 

 12 

Тема 13. Основи когнітивної терапії. Поведінкова терапія. 

Анімалотерапія  
4 6 

 13 

Тема 14 Адиктивна поведінка підлітків та її психотерапія. Порушення 

підконтрольності поведінки. 
4 6 

 14 Тема 15 Методи психотерапії для дітей з ТПМ. 4 6 

  Усього годин 22 28 

  Усього годин 60 80 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Тематика рефератів, повідомлень, доповідей та відео-презентацій 

1. Фактори розвитку аутизму. 

2. Аутизм: етіологія та ґенез. 

3. Ефективні програми втручання при аутизмі. 

4. Етіологія дитячих розладів. 

5. Ґенеза та характеристики дитячих розладів. 

6. Програма втручань при  дитячих розладах. 

7. Ненадійна прив’язаність та психопатологія: концептуальний місток. 

8. Опозиційно-викликаючий розлад. 

9. Розлади дитинства. 

10. Енурез: етіологія та ґенез. 

11. Синдром дефіциту уваги при гіперактивності. 

12. Діагностика СДУГ. 

13. Психолого-педагогічна допомога дітям з СДУГ. 

14. Етіологія СДУГ. 

15. Розлади депресивного спектру. 

16. Підлітки та депресія. 

17. Гендер та підліткова депресія. 

18. Фактори розвитку депресії. 

19. Модель розвитку депресії. 

20. Профілактика  та терапія депресії. 

21. Дитячий суїцид. 

22. Підлітковий суїцид. 

23. Тривожні розлади: етіологія та ґенез. 

24. Модель розвитку тривожних розладів. 

25. Шкільна фобія. 

26. Обсесивно-компульсивний розлад. 

27. Посттравматичний стресовий розлад. 

28. Типологія розладів поведінки. 

29. Розлади поведінки раннього дитинства. 

30. Розлади поведінки середнього дитинства. 

31. Розлади поведінки в підлітковому віці. 



 

 

32. Розлади поведінки в юнацтві. 

33. Психопатія. 

34. Поведінкова терапія: тренінг батьківської тактики. 

35. Когнітивно-поведінкова терапія: тренінг навичок розв’язання соціальних 

проблем. 

36. Психопатологія у підлітковому віці. 

37. Розлади харчування. 

38. Адиктивна залежність. 

39. Терапія підліткових психопатологій. 

40. Індивідуальна терапія. 

41. Групова терапія. 

42. Ефективність терапії. 

43. Клінічна оцінка: мистецтво та наука. 

44. Психопатії й акцентуації характеру в підлітковому віці. 

45. Порівняльна характеристика клінічного і психолого-педагогічного підходів 

до вивчення патології психіки. 

46. Історія розвитку патопсихології. 

47. Проблема співвідношення розпаду і розвитку психіки. 

48.  Спадкові та середовищні фактори в розвитку психічних захворювань. 

49.  Порівняльна характеристика клінічного і психологічного підходів до 

порушень мислення, методів їхнього аналізу і використовуваних категорій. 

50. Порушення мислення при психічних захворюваннях, їхня психологічна 

характеристика. 

51. Порушення мотивації при шизофренії.  

52. Проблема психічних змін при соматичних захворюваннях. 

53. Патологія пізнавальної діяльності при шизофренії. 

54. Самооцінка при різних психічних відхиленнях. 

55. Характерологічні й інтелектуальні зміни при епілепсії. 

56. Неврози та їхня психологічна характеристика. 

57. Поняття психологічної травми. 

58. Характеристика основних порушень свідомості та самосвідомості 

59. Психосоціальні наслідки зловживання алкоголем. 

60. «Клубні» наркотики та наслідки їх зловживання. 

61. Соціокультурні причини виникнення сексуальних розладів. 

62. Гомосексуалізм: хвороба чи варіант норми? 

63. Підходи до визначення проблеми виникнення шизофренії. 

64. Ефективність терапії середовищем та жетонна система у лікуванні 

шизофренії. 

65. Історичній розвиток уявлень про розлади зрілої особистості. 

66. Розлади зрілої особистості та психічні захворювання. 

67. Акцентуації та психопатії у шкільному віці. 

68. Причини труднощів у навчанні. 

 

 

9. Методи навчання 

 

Інноваційні методи навчання: комп’ютерна підтримка навчального процесу, 

впровадження інтерактивних методів навчання (панельні дискусії, мозковий штурм, 

ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод тощо). 

Словесні (пояснення, бесіда, проблемна лекція), наочно-образні: аналіз таблиць, плакатів) 

практичні методи (вирішення психологічних задач).  

 



 

 

10. Методи контролю 

Самостійні роботи, виконання тестових завдань, контрольні роботи, екзамен.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота   КР  Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

100 300/100 б. 
10 15 15 15 15 10 10 10 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15   

20 20 10 10 10 10 20   

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64(задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1-34 (неприйнятно) 

 

12. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс 

Навчальні посібники і підручники в електронному форматі. 

Рекомендована література (базова й допоміжна). 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Андрейчин С.Р.  Система впровадження арт-методів у роботу практичного 

психолога [Текст] / С. Р. Андрейчин // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. 

– № 5. 

2. Біль [Текст] // Вступ до психотерапії: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Є.Глива. – Острог: Острозька академія; К., 2009. – С. 381-

388. 

3. Біхевіоризм [Текст] // Соціальна психологія: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / В.В.Москаленко. – К., 2008. – С. 78-96. 

4. Болтівець С.І. Ціль життя українського психолога Євгена Гливи [Текст] / С. 

І. Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 1. – С. 53-57 

5. Варфоломєва О.В.  Акмеологічний і герменевтичний аспекти вивчення 

психотерапевтичних напрямів [Текст] / О. В. Варфоломєва // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2007. – № 10. – С. 5-8. 

6. Вивчення про неврози як підгрунтя для особистісної психотерапії [Текст] // 

Основи особистісної психотерапії : Навчально-методичний посібник / Т.Г.Кривоніс. – К., 

2011. – С. 135-153. 

7. Види естетотерапії природними та ігровими засобами [Текст] // 

Естетотерапія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2007. 

– С. 199-239. 

8. Види розладів психіки [Текст] // Патопсихологія : Навчальний посібник для 

вищих навчальних закладів / І.А.Мартинюк. – К., 2008. – С. 31-85. 

9. Використання автогіпнозу з метою самодопомоги [Текст] // Вступ до 

психотерапії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.Глива. – 

Острог: Острозька академія; К., 2009. – С. 456-465. 



 

 

10. Виноградна О. Особливості застосування нейролінгвістичного 

програмування у психотерапії [Текст] / О. Виноградна // Практична психологія та 

соціальна робота. – 2012. – № 8. – С. 74-79. 

11. Вікова патопсихологія [Текст] // Патопсихологія: Навчальний посібник для 

вищих навчальних закладів / І.А. Мартинюк. – К., 2008. – С. 85-105. 

12. Гіпноаналіз [Текст] // Вступ до психотерапії: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Є.Глива. – Острог: Острозька академія; К., 2009. – 

С. 324-351. 

13. Гіпноз [Текст] // Вступ до психотерапії: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Є.Глива. – Острог: Острозька академія; К., 2009. – С. 247-

287. 

14. Гіпноз у психотерапії [Текст] // Вступ до психотерапії: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / Є.Глива. – Острог: Острозька академія; К., 

2009. – С. 303-308. 

15. Глива Є. Вступ до психотерапії [Текст]: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Є. Глива. – Острог: Острозька академія; К. : Кондор, 2004. – 

530с.: ил. 

16. Дитяча психіатрія : підручник / Г. М. Кожина, В. Д. Мішієв, В. І. Коростій 

[та ін.] ; за ред. : Г. М. Кожиної, В. Д. Мішієва. – К. : Медицина, 2014. – 375 с. 

17. Критичні зауваження до теорії Фрейда [Текст] // Вступ до психотерапії : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є.Глива. – Острог: 

Острозька академія; К., 2009. – С. 87-92. 

18. Малктна-Пых И.Г. Психосоматика.– М.: Эксмо, 2008.– 1024с. 

19. Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений.– 3-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2008.– 224с. 

20. Психиатрия и психотерапия : справочник / Герд Лаукс, Ханс-Юрген Мёллер; 

пер. с нем. ; под.. общ. ред.. акад. РАМН П.И. Сидорова – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 

512 с. : ил. 

21. Психіатрія/ під ред.  В.М.Козідубової, В.М. Кузнєцова, В.А. Вербенко, Л.М. 

Юр’євої, О.О. Фільца, І.О. Бабюка.. – Харків: Оберіг, 2013 р. 1164 с. 

22. Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: 

метод. посіб./ за ред.. Пінчук І.Я., Бабова К.Д., Гоженка А.І., - К.: ТОВ «Видавничий дім 

«Калита», 2014. – 92с. 

23. Тести з психіатрії / Кузнєцов В.М., Коротоножкін В.Г., Олійник А.В., 

Насінник О.А., Уралова Л.Т., Бондарчук А.Г., Костюченко С.І., Белов О.Б., Шейко М.В. 

К., 2009. — 234 с. 

24. Ургентна психіатрія (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних 

станів). / Дзюб Г. К., Кузнецов В. М., Нестерчук Н. В. / К., 2010. — 190 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Гуманістична психологія: Антологія в 3-х томах [Текст]: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. Т. 1. Гуманістичні підходи в західній 

психології ХХ століття / Упоряд. Р. Трач, Г. Балл. – К.: Пульсари, 2001. – 252с. 

2. Глива Є.  Вступ до психотерапії [Текст]: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Є. Глива. – Острог-Київ: Вид-во "Острозька академія"; 

Кондор, 2011. – 530 с. 

3. Гречишкіна А.  Сендплей у практиці (поради психологу) [Текст] / А. 

Гречишкіна, Н. Коваленко // Палітра педагога. – 2010. – № 5. – С. 11-15. 

4. Гречишкіна А.  Пісочна психотерапія (Поради психолога) [Текст] / А. 
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