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ДИСЦИПЛІНА «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ОСОБИСТОСТІ» 
 
 
Анотація. Дисципліна «Актуальні проблеми клінічної психодіагностики особистості» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта/ад’юнкта. В даній дисципліні 
закладено ознайомлення з методологією сучасних підходів до вивчення особливостей 
діагностики особистості; вивчення діагностичних можливостей забезпечення інноваційної 
діяльності клінічного психолога в закладах охорони здоров’я; оволодіння навичками 
конструювання концепції екологічності діяльності клінічного психолога. Існуюча проблематика 
ілюструється прикладами з практики. Наприкінці курсу детально розглядаються актуальні 
проблеми професійно-наукової діяльності з врахуванням етичних стандартів та сучасних 
запитів науки. 
Мета навчальної дисципліни: формування знань про концептуальні та практичні підходи 
сучасної клінічної психодіагностики, формування відповідних фахових умінь і навичок, які 
зможуть бути застосовані у подальшій науково-дослідницькій, практичній та викладацькій 
роботі аспірантів. 
Попередні вимоги. Аспірант повинен знати основні категорії клінічної психології та 
психодіагностики;  напрями дослідження особистості у клінічно спрямованих напрямах 
сучасної психології на рівні аспіранта, який завершив 1-ий рік навчання у аспірантурі 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; сучасні підходи до роботи з 
особистістю в клінічних умовах. Аспірант повинен вміти використовувати знання про специфіку 
сучасних методів клініко-психологічного дослідження особистості у проведенні наукових 
досліджень та у викладацькій діяльності, а також застосовувати ці методи  у практичній роботі. 
Змістові модулі: 
Методологічні принципи психодіагностики в клінічній практиці. На перетині нозологій: роль 
клінічної психодіагностики 
Методи вивчення та розробки діагностичних експертних систем для клінічної 
психодіагностики. 
Особливості діагностики та профілактики кризових, хворобливих та патологічних станів, 
пов'язаних з впливом соціальної фрустрованості та стресу. 
Питання підготовки клінічних психодіагностів з урахуванням інноваційного потенціалу. 
Розробка власної концепції дослідження особистості з позицій сучасної клінічної 
психодіагностики. 
Мова викладання: українська 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя  другого року навчання, 
ВК 2.02.04 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (з яких 18 годин - лекційні заняття, 4 години - практичні заняття, 2 години - 
консультація), 96 годин  самостійної роботи. 
Викладач: Завязкіна Наталія Володимирівна, д.психол.н, доц., доцент кафедри 
психодіагностики та клінічної психології 
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/zavyazkina-nataliya-
volodymyrivna 
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