
БЛАНК ПЕРВИННОГО ІНТЕРВ'Ю 

Прізвище Ім'я По-батькові:_________________________________________________________ 

Дата народження:_________________________________________________________  

Дата проведення інтерв'ю: __________________________________________________ 

І. Біографічна інформація та причини направлення клієнта: 

а. ім'я клієнта _____________________________________________ ______________________; 

б. вік_______________________________________________________________________; 

в. стать_______________________________________________________________________; 

г. расова/етнічна приналежність ____________________________________________; 

д. сімейне положення ____________________________________________________; 

є. причини за якою пацієнт звернувся за допомогою: ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

ж. скарги пацієнта (для описання скарг використовуйте слова самого пацієнта) ______________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

ІІ. Поведінкові спостереження (та дослідження психічного статусу): 

а. зовнішній вигляд (включаючи коментарі про чистоплотність, особливості візуального контакту, 

положення тіла, виразу обличчя)__________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________; 

б. мовні особливості та реакції на запитання__________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________; 

в. типи установок по відношенню до інтерв’ю_______________________________ 

______________________________________________________________________; 

III. Історія актуальної проблеми (або хвороби): 

а. включає опис, в об'ємі одного абзацу, актуальної проблеми пацієнта та 

пов'язаних з нею стресових факторів ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

б. стисло (один-два абзаци) розкажіть про виникнення проблеми та 

розвиток симптомів_____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_; 

в.  додайте, якщо в цьому є необхідність зображення (один абзац) інших актуальних проблем, що були 

виявлені під час первинного інтерв’ю _______________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________;  

 

IV. Історія (психічних) захворювань пацієнта та історія (психічних) захворювань його сім'ї: 

а.  включіть опис минулих клінічних проблем або епізодів пацієнта, що не 

увійшли в попередній розділ_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

б. відтворіть випадки (психіатричного) лікування в минулому, включаючи 

госпіталізації, прийом медикаментів, психотерапію або консультування, 

лікування конкретних захворювань і т.д._____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

в. опишіть психічні розлади, випадки алкоголізму та наркоманії, що були 

виявлені у кровних родичів________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

 

г. додайте також у цей список наявність вагомих соматичних захворювань 

у близьких родичів (наприклад - рак, діабет, інфаркти, епілепсія, зоб)__________ 

_____________________________________________________________________. 

 

V. Релевантна медична історія: 

а.  складіть список та коротко опишіть випадки госпіталізації та серйозних 

соматичних захворювань (наприклад - бронхіальна астма, ВІЧ - інфекція, 

гіпертонічна хвороба і т.д.)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

б.  опишіть актуальний стан здоров'я пацієнта (доцільно використовувати 

слова самого пацієнта або формулювання лікуючого лікаря)_____________________ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________; 

в. прийом медикаментів у теперішній час, їх дозування та час прийому__________ 

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________.  



 

VI. Історія біологічного, соціального розвитку та історія сім'ї: 

а. ранні спогади або переживання (включаючи, якщо це є необхідним, описання батьків, можливі 

випадки жорсткого поводження та інших травмуючих подій) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________; 

б. освіта________________________________________________________________; 

в. професійний розвиток _________________________________________________; 

г. служба в армії __________________________________________________________; 

д.  історія любовних відносин _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

е. сексуальний розвиток____________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

ж. історія проявів насилля або агресії _________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

з. історія вживання спиртного або наркотичних засобів (якщо не описувалась попередньо в якості 

основної проблеми) ____________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

и. випадки притягань до юридичної відповідальності __________________________ 

________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________. 

 

VІІ.  Оцінка особистості, теперішнього контексту життя та окремих сфер: 

 

а. опис пацієнтом свого настрою (якщо доцільно, використовуйте слова 

клієнта)___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________; 

б. зміст думок (включаючи наявність або відсутність cуїцидальних думок) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

в. опис пацієнтом своєї особистості з відзначенням своїх слабких та сильних сторін: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________;  

 

г. опис пацієнтом свого соціального функціонування ( сімя, друзі, робота) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

 

д. опис типового дня пацієнта _________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________; 

 

VIII. Попередній функціональний діагноз (патопсихологічний регістр-синдром, тип ВКХ, тип 

пристосувальної поведінки, рівень АРО ) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________; 

ІХ.  Попередній діагноз (основуючись на діагностичні критерії, відповідно МКХ- 10) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________. 

 

Х. Назвіть та обґрунтуйте психодіагностичні методи, які необхідні для підтвердження попереднього 

функціонального діагнозу_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

 

ХІ. План психотерапевтичного та медикаментозного лікування_________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________. 

 

Дата заповнення: 

Інтерв’юєр:  

 

Зав. кафедри мед. психології                                                      

та психіатрії 

з курсом ПО, д. мед. н., проф.          _________                    Пшук Н.Г.                


