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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Клінічний психоаналіз” є складовою 
програми професійної підготовки спеціалістів, які навчаються 
в МАУП.

Мета вивчення дисципліни — засвоїти специфіку клінічного 
психоаналізу, розкрити його сутність, відмінності від інших 
видів психоаналітичної науки, особливості психодинамічного 
розуміння психічних розладів та аналітичної терапії різних 
видів психічної патології.

Засвоєння наукових досягнень клінічного психоаналі-
зу дасть можливість зрозуміти складності формування зрілої 
особистості, фрустрації, перешкоди та страхи, які доводиться 
долати дитині у процесі розвитку. Свідченням непродуктивно-
го пристосування особистості до реальності є широкий спектр 
психічної патології. Це архаїчні психологічні захисти, що ви-
являлися єдино придатними для виживання в несприятливих 
умовах минулого, але в суспільному житті сьогодення стають 
дезадаптивними.

Знання, здобуті в результаті вивчення курсу “Клінічний 
психоаналіз”, є основою для психодинамічного психіатричного 
мислення та подальшої психотерапевтичної роботи.

Для успішного засвоєння навчального курсу слід дотримува-
тися вимог і рекомендацій, викладених в організаційно-мето-
дичних матеріалах МАУП.

За результатами вивчення матеріалу цього курсу студенти 
складають залік/іспит.

Основними навчально-методичними посібниками з курсу 
“Клінічний психоаналіз” є видання, наведені у списку реко-
мендованої літератури.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“КЛІНІЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль I. Психічні захворювання з точки 
зору психоаналізу

1 Психодинамічні моделі психічного захворювання

Змістовий модуль II. Психоаналітична типологія
особистості

2 Соціопатична (антисоціальна) особистість

3 Нарцисична особистість

4 Істерична особистість та дисоціація у істериків

5 Шизоїдні особистості

6 Параноїдні особистості

7 Обсесивно-компульсивні особистості

8 Депресивні та маніакальні особистості

9 Мазохістична особистість

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“КЛІНІЧНИЙ ПСИХОАНАЛІЗ”

Змістовий модуль I. Психічні захворювання з точки зору 
психоаналізу

Тема 1. Психодинамічні моделі психічного захворювання

Підхід до розуміння появи психопатологічного симптому 
та синдрому з точки зору динаміки розвитку та формування 
особистості, застосування нею різного рівня психологічних 
захистів. Примітивні та зрілі форми захистів. Клішеподіб-
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ний спосіб реагування на стрес. Важливість визначення осо-
бистісного розладу та рівня функціонування особистості для 
діагностики. Симптоми фону та симптоми ґрунту, значення їх 
взаємодії. Модель формування неврозу. Модель формування де-
пресії (манії). Модель формування психозу. Значення психопа-
тологічних симптомів для розуміння проблематики пацієнта та 
планування психотерапевтичної роботи з ним.

Література [1; 2; 5; 6; 8–11; 16–19; 21–23; 28; 30]

Змістовий модуль II. Психоаналітична типологія 
особистості

Тема 2. Соціопатична (антисоціальна) особистість

Основні драйви, афекти та темперамент при соціопатії. Рі-
вень реактивності автономної нервової системи, здатність до 
навчання через досвід, поріг агресивності, основні почуття, 
“афективний блок”. Захисні механізми та варіанти адаптації. 
Особливості маніпулятивності соціопатичних особистостей. 
Контрпереносні відчуття терапевта при роботі з антисоціальни-
ми пацієнтами. Об’єктні стосунки. Особливості власного “Я”: 
всемогутність — відчай, садистичність, агресія — самоповага, 
примітивна заздрість. Тактика психотерапевтичної роботи. Ди-
ференційна діагностика.

Література [3; 4; 7; 11–18; 23; 26; 27; 29; 33; 34]

Тема 3. Нарцисична особистість

Дефіцитарна модель структури нарцисичної особистості. 
Компенсація ранніх розчарувань у стосунках. Жорстоке “Су-
перего”, підміна суті “іміджем”, патологія самооцінки. Понят-
тя “нарцисичного розширення”, особливості темпераменту та 
афектів нарцисичних особистостей. Основні психічні захисти 
та адаптаційні процеси: оцінний підхід до життя, ідеалізація — 
знецінення. Дефіцитарність образу власного “Я”. Об’єктні сто-
сунки: використання, виправдовування надій, “зумовленість” 
любові, жага визнання. Полярність відчуттів самооцінки: гран-
діозність власного “Я” — стан немічності й стиду. Перенесення 
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і контрперенесення з нарцисичними пацієнтами. Тактика і тех-
ніка психотерапевтичної роботи. Диференційний діагноз.

Література [1–4; 7; 9; 11; 12; 16; 18; 19; 
22; 24; 25; 34; 35]

Тема 4. Істерична особистість та дисоціація 
у істериків

Відмінність істерії психотичного, межового та невротично-
го рівнів. Проблематика істерії з погляду різних психіатрич-
них і психодинамічних шкіл (К. Росс, О. Кернберг, О. Фільц,  
Н. Мак-Вільямс, МКХ-10). Характерні риси істеричних особис-
тостей гістріонного, конверсійного та блазованого типів. По-
тяги, афекти, темперамент при істерії. Захисні та адаптаційні 
процеси. Дисоціація та різноманітність її проявів. Об’єктні сто-
сунки при істерії. Істеричне власне “Я”. Перенесення і контр-
перенесення з такими пацієнтами. Труднощі психотерапев-
тичної роботи з пацієнтами істеричного кола. Диференційний 
діагноз.

Література [3–5; 7; 9–11; 13–15; 17–20; 22; 31; 35]

Тема 5. Шизоїдні особистості

Структура драйвів, темпераменту та афектів шизоїдних 
особистостей. Прояви оральності. Сенситивність і утруднення 
контактів з навколишнім світом. Основні примітивні та зрілі 
психічні захисти, адаптаційні процеси. Відмінність шизоїд-
них особистостей психотичного рівня організації від вищих 
шизоїдів. Сублімація і креативність, відщеплення афекту. 
Об’єктні стосунки: труднощі у виробленні дистанції, проблема 
уникання, ізоляції. Шизоїдне власне “Я”. Страх бути поглину-
тим, опозиційність та усамітнення. Джерела для підтверджен-
ня самоповаги. Особливості перенесення і контрперенесення в 
терапевтичній роботі. Рекомендації для підвищення ефектив-
ності роботи з шизоїдними пацієнтами. Дифдіагностика. 

Література [4–6; 10; 12; 15–18; 20; 23; 25;
 30; 32; 33; 35]



7

Тема 6. Параноїдні особистості

Основні риси характеру: підозрілість, відсутність почуття 
гумору, грандіозність, відчудження власних якостей і проек-
ція їх на оточуючих. Відмінність адаптації та використання 
характерних психічних захистів при психотичному, межово-
му та невротичному рівнях функціонування. Проблема довіри 
та відданості. Основні драйви, афекти і темперамент параноїд-
них особистостей. Захисні та адаптаційні процеси при пара-
ної. Особливості об’єктних стосунків. Параноїдне власне “Я”. 
Перенесення і контрперенесення з параноїдними пацієнтами. 
Діагностичні труднощі при встановленні такого діагнозу. Ди-
ференційна діагностика.

Література [2; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 21; 
22; 29; 33; 35]

Тема 7. Обсесивно-компульсивні особистості

“Думання та дії” на противагу відчуттям, інтуїції, усвідом-
ленню. Обсесивні особистості. Компульсивні особистості. Основ-
ні риси темпераменту, афекти й потяги. Процеси психологічно-
го захисту та адаптації. Затискання та раціональне пояснення 
бажань, емоцій, потягів. Когнітивні захисти, поведінкові за-
хисти, реактивні утворення. Об’єктні стосунки. Жорстоке 
“Суперего”. Обсесивно-компульсивне власне “Я”. Проблема 
контролю, автономії, сумнівів, вини. Перенесення і контрпе-
ренесення з обсесивно-компульсивними клієнтами. Труднощі 
психотерапевтичної роботи з цією категорією клієнтів. Дифе-
ренційний діагноз.

Література [7; 10–12; 15; 16; 18; 19; 23; 32; 33; 36]

Тема 8. Депресивні та маніакальні особистості

Поняття депресивної динаміки та заперечення депресії. Де-
пресивна особистість. Драйви, афекти, темперамент, характерні 
для депресивних осіб. Відмінність психотичної та невротичної 
депресії. Почуття вини. Захисні та адаптаційні механізми при 
депресіях. Екзистенційна проблематика депресивних пацієн-
тів. Об’єктні стосунки. Депресивне власне “Я”. Перенесення і 
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контрперенесення з цією категорією пацієнтів. Маніакальні та 
гіпоманіакальні особистості: драйви, афекти і темперамент, ос-
новні захисні та адаптаційні процеси, власне “Я”, характерні 
ознаки перенесення і контрперенесення з маніакальними па-
цієнтами. Диференційна діагностика.

Література [3; 4; 7; 9; 17; 19–22; 34; 36]

Тема 9. Мазохістична особистість

Широта поняття “мазохізм”, сексуальний і моральний ас-
пекти. Різноманітність проявів і відтінків мазохізму. Драйви, 
афекти і темперамент, захисні та адаптаційні процеси. Пози-
ція жертви або ідентифікація з агресором. Провокація, умиро-
творення, ексгібіціонізм, уникання почуття вини. Особливості 
об’єктних стосунків. Мазохістичне власне “Я”. Перенесення і 
контрперенесення з мазохістичними пацієнтами. Запобігання 
відреаговуванню почуттів замість їх усвідомлення. Основа те-
рапевтичної роботи з мазохістичними клієнтами. Диференцій-
на діагностика.

Література [3; 6; 9; 11; 13; 15; 16; 19–23; 33–36]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Модель формування неврозу.
 2. Модель формування депресії (манії). 
 3. Модель формування психозу. 
 4. Захисні механізми та варіанти адаптації при соціопатіях. 
 5. Об’єктні стосунки соціопатичних особистостей. Особливості 

власного “Я”.
 6. Контрпереносні відчуття терапевта при роботі з антисо-

ціальними пацієнтами. 
 7. Основні психічні захисти та адаптаційні процеси нарцисич-

них особистостей.
 8. Об’єктні стосунки нарцисичних особистостей.
 9. Перенесення і контрперенесення з нарцисичними пацієнта-

ми. 
 10. Відмінність істерії психотичного, межового та невротичного 

рівнів.
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 11. Захисні та адаптаційні процеси при істеричному розладі. 
 12. Дисоціація та різноманітність її проявів. 
 13. Перенесення і контрперенесення з істеричними особистос-

тями.
 14. Основні психічні захисти, адаптаційні процеси шизоїдних 

особистостей. 
 15. Особливості перенесення і контрперенесення в терапевтич-

ній роботі з шизоїдними особистостями. 
 16. Захисні та адаптаційні процеси при параної.
 17. Перенесення і контрперенесення з параноїдними пацієнта-

ми.
 18. Процеси психологічного захисту та адаптації обсесивних і 

компульсивних особистостей. 
 19. Перенесення і контрперенесення з обсесивно-компульсив-

ними клієнтами.
 20. Захисні та адаптаційні механізми при депресіях. 
 21. Перенесення і контрперенесення з депресивними особистос-

тями.
 22. Маніакальні та гіпоманіакальні особистості: основні психо-

логічні захисти й адаптаційні процеси.
 23. Характерні ознаки перенесення і контрперенесення з маніа-

кальними пацієнтами. 
 24. Захисні та адаптаційні процеси мазохістичних пацієнтів.
 25. Перенесення і контрперенесення з мазохістичними пацієн-

тами. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Психодинамічні моделі психічного захворювання.
 2. Психопатологічний симптом і синдром з точки зору психо-

динаміки.
 3. Примітивні та зрілі форми психологічних захистів.
 4. Клішеподібний спосіб реагування на стрес.
 5. Визначення рівня функціонування особистості.
 6. Симптоми фону та симптоми ґрунту, значення їх взає-

модії. 
 7. Психодинамічне розуміння невротичної симптоматики.
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 8. Психодинамічне розуміння депресивної (маніакальної) симп-
томатики. 

 9. Психодинамічне розуміння психотичної симптоматики. 
 10. Основні драйви соціопатичної (антисоціальної) особистості.
 11. Основні афекти антисоціальної особистості.
 12. Структура темпераменту при соціопатіях. 
 13. Основні почуття, “афективний блок” при соціопатіях.
 14. Захисні механізми та варіанти адаптації при соціопатіях. 
 15. Особливості маніпулятивності соціопатичних особистостей.
 16. Ранні об’єктні стосунки при соціопатіях. 
 17. Особливості власного “Я” при соціопатіях.
 18. Контрпереносні відчуття терапевта при роботі з антисо-

ціальними пацієнтами. 
 19. Тактика психотерапевтичної роботи з антисоціальними осо-

бистостями.
 20. Диференційна діагностика соціопатій.
 21. Нарцисична особистість.
 22. Дефіцитарна модель структури нарцисичної особистості. 
 23. Жорстоке “Суперего” нарцисичних особистостей.
 24. Патологія самооцінки нарцисичних особистостей.
 25. Поняття “нарцисичне розширення”.
 26. Особливості темпераменту нарцисичних особистостей.
 27. Основні афекти нарцисичних особистостей.
 28. Основні психічні захисти нарцисичних особистостей.
 29. Дефіцитарність образу власного “Я” нарцисичних особис-

тостей. 
 30. Об’єктні стосунки нарцисичних особистостей. 
 31. Перенесення і контрперенесення з нарцисичними пацієнта-

ми. 
 32. Тактика і техніка психотерапевтичної роботи з нарцисични-

ми особистостями. 
 33. Диференційний діагноз нарцисичних особистостей.
 34. Істерична особистість.
 35. Дисоціація у істериків. 
 36. Відмінність істерії психотичного, межового та невротичного 

рівнів.
 37. Характерні риси істеричних особистостей гістріонного 

типу.
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 38. Характерні риси істеричних особистостей конверсійного 
типу.

 39. Характерні риси істеричних особистостей блазованого 
типу. 

 40. Потяги при істерії. 
 41. Афекти при істерії.
 42. Темперамент при істерії. 
 43. Захисні та адаптаційні процеси при істерії. 
 44. Дисоціація та різноманітність її проявів. 
 45. Об’єктні стосунки при істерії. 
 46. Істеричне власне “Я”. 
 47. Перенесення і контрперенесення при істерії. 
 48. Труднощі психотерапевтичної роботи з пацієнтами істерич-

ного кола.
 49. Диференційний діагноз при істерії.
 50. Шизоїдні особистості.
 51. Структура драйвів шизоїдних особистостей. 
 52. Темперамент шизоїдних особистостей.
 53. Афекти шизоїдних особистостей.
 54. Прояви оральності шизоїдних особистостей. 
 55. Основні примітивні та зрілі психічні захисти, адаптаційні 

процеси шизоїдних особистостей. 
 56. Відмінність шизоїдних особистостей психотичного рівня ор-

ганізації та вищих шизоїдів. 
 57. Об’єктні стосунки шизоїдних особистостей.
 58. Шизоїдне власне “Я”. 
59. Джерела для підтвердження самоповаги шизоїдних особис-

тостей. 
 60. Особливості перенесення і контрперенесення в терапевтич-

ній роботі з шизоїдами. 
 61. Диференційна діагностика шизоїдних особистостей. 
 62. Параноїдні особистості.
 63. Основні риси характеру параноїдних особистостей. 
 64. Основні драйви параноїдних особистостей. 
 65. Основні афекти параноїдних особистостей. 
 66. Темперамент параноїдних особистостей. 
 67. Захисні та адаптаційні процеси при параної.
 68. Особливості об’єктних стосунків параноїдних особистостей. 
 69. Параноїдне власне “Я”. 
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 70. Перенесення і контрперенесення з параноїдними пацієнта-
ми.

 71. Діагностичні труднощі при виставленні діагнозу параноїд-
них особистостей. 

 72. Обсесивно-компульсивні особистості.
 73. Обсесивні особистості.
 74. Компульсивні особистості.
 75. Основні риси обсесивно-компульсивних особистостей.
 76. Основні афекти обсесивно-компульсивних особистостей.
 77. Основні потяги обсесивно-компульсивних особистостей.
 78. Процеси психологічного захисту та адаптації обсесивно-

компульсивних особистостей.
 79. Когнітивні захисти обсесивно-компульсивних особистос-

тей.
 80. Поведінкові захисти обсесивно-компульсивних особистос-

тей.
 81. Реактивні утворення обсесивно-компульсивних особистос-

тей.
 82. Об’єктні стосунки обсесивно-компульсивних особистостей.
 83. Обсесивно-компульсивне власне “Я”. 
 84. Перенесення і контрперенесення з обсесивно-компульсив-

ними клієнтами.
 85. Диференційна діагностика обсесивно-компульсивних осо-

бистостей.
 86. Депресивні та маніакальні особистості.
 87. Поняття депресивної динаміки та заперечення депресії.
 88. Депресивна особистість. 
 89. Афекти і темперамент, характерні для депресивних осіб.
 90. Відмінність психотичної та невротичної депресії. 
 91. Екзистенційна проблематика депресивних пацієнтів. 
 92. Депресивне власне “Я” депресивних пацієнтів. 
 93. Перенесення і контрперенесення з депресивними пацієнта-

ми. 
 94. Диференційна діагностика депресивних осіб.
 95. Маніакальні та гіпоманіакальні особистості
 96. Драйви, афекти і темперамент маніакальних та гіпоманіа-

кальних особистостей.
 97. Основні захисні та адаптаційні процеси маніакальних і гі-

поманіакальних особистостей.
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 98. Власне “Я” маніакальних і гіпоманіакальних особистос-
тей.

 99. Характерні ознаки перенесення і контрперенесення з 
маніакальними пацієнтами.

 100. Диференційна діагностика маніакальних та гіпоманіа-
кальних особистостей.

 101. Мазохістична особистість.
 102. Драйви, афекти і темперамент мазохістичних особистос-

тей.
 103. Захисні та адаптаційні процеси мазохістичних особистос-

тей.
 104. Особливості об’єктних стосунків мазохістичних особистос-

тей.
 105. Мазохістичне власне “Я”. 
 106. Перенесення і контрперенесення з мазохістичними па-

цієнтами. 
 107. Основа терапевтичної роботи з мазохістичними клієнта-

ми. 
 108. Диференційна діагностика мазохістичних особистостей.
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