Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКС
навчальної дисципліни
«Основи клінічної та патопсихологіїі»

Шифр
документа

СМЯ НАУ НМК
12.01.07- 01 –
2020

Стор. 87 з 170

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних
(семінарських) занять з дисципліни «Основи клінічної та
патопсихології»
Галузь знань:
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність:
053 «Психологія»
Освітньо-професійна програма: «Практична психологія»

Укладач:кандидат психол. наук
Дубчак О.Б.

Методичні рекомендації розглянуті
та схвалені на засіданні кафедри
педагогіки та психології професійної освіти
Протокол № 1 від 20 01 2020 р.
Завідувач кафедри____________ Лузік Е.В.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1
Тема: Предмет та завдання клінічної та патопсихології. Основні
принципи та методи патопсихологічного дослідження
Мета: ознайомити студентів з особливостями клінічної психології та
галуззю нейронаук, зокрема патопсихології.
Тезаурус теми:
Клінічна психологія — галузь психології, яка займається вивченням
психологічних

аспектів

здоров’я

та

хвороби,

особливостей

впливу

психологічних чинників на стан здоров'я та перебіг захворювання,
особливостей індивідуального реагування на хворобливі стани, розробкою
психопрофілактичних та реабілітаційних заходів. Клінічна психологія
включає: діагностику психічного здоров’я, організацію і проведення
наукових досліджень для розуміння психофізичних проблем і розробку,
проведення і оцінку психологічної корекції.
Патопсихологія — галузь психології, яка займається вивченням змін
психічної діяльності при патологічних станах головного мозку, які пов'язані з
психічними або соматичними захворюваннями.
Хід роботи на практичному занятті
Вступне слово викладача:
У вступному слові актуалізуються знання студентів про норму і
патологію психічного і психологічного здоров’я. розкрити суть понять
клінічна психологія та патопсихологія. Викладач наголошує на етичних
проблемах роботи клінічного психолога, його правах і обов’язках.
Студентам пропонується виконати наступні завдання:
Завдання 1. Закріплення ключових понять і термінів за темою
проводиться у формі мозкового штурму у мікрогрупах 5-6 осіб.
Завдання 2. Обговорення питань теми:
1. Предмет патопсихології як галузі нейронаук.
2. Наукові, практичні та методологічні зв’язки патопсихології з
суміжними дисциплінами.

3. Основні діагностичні патопсихологічні засоби вивчення сфер
психічної діяльності.
4. Практичні задачі і функції клінічних психологів.
5. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.
6. Патопсихологічна співбесіда
7. Патопсихологічне спостереження,
8. Патопсихологічний експеримент,
9. Аналіз отриманих результатів та формування висновків.
10.Типологізація

експериментально-психологічних

методів

дослідження та напрямки їх використання.
Завдання 3. Рефлексія на тему «Значення психолога в лікувальній
клінічній практиці»
Обговорення питання в колі (метод «Акваріуму»).
Заключний етап
Висновки викладача, оцінка.
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