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 «Медична психологія» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 

кредити.  

Семестр: V,VI 3 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра психіатрії і наркології 

Викладач(-і) 
Чернова Тетяна Михайлівна, Кругляченко Олексій 

Дмитрович,  Донець Ольга Юріївна 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

 +380509296263 

E-mail: chernovat@meta.ua  

Онлайн-консультації: з 15.00 до 16.00 (платформа 

Microsoft Teams) 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

 Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою 

chernovat@meta.ua. 

  

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є вивчення психопрофілактики, 

діагностики захворювань і патологічних станів, рішення експертних питань, а 

також питань соціальної і трудової реабілітації хворих; вивчення психологічних 

особливостей професійної діяльності медичних працівників.  

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: анатомічна будова нервової системи і нервової тканини, 

механізми функціювання нервової системи, механізми і види порушення 

будови і функцій нервової системи, характеристики психічних функцій 

(сприйняття, уваги, памяті, мислення, інтелекту, емоцій, волі, свідомості) в 

нормі. 

Постреквізити: симптоми, перебіг, діагностика психічних порушень, що 

виникають внаслідок соматичних хвороб, особливості перебігу соматичних 

хвороб, ускладнених психічними порушеннями 

mailto:chernovat@meta.ua
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Мета дисципліни – придбання здобувачами теоретичних знань,  

практичних навичок первинної діагностики, лікування, профілактики психічних 

розладів, психосоціальної реабілітації пацієнтів з психічними розладами, в тому 

числі обумовлених прийомом психоактивних речовин, необхідних на 

первинному рівні надання медичної допомоги. Особлива увага на те, що 

психологічний стан людини має велике значення у виникненні соматичної 

хвороби, обумовлює особливості її перебігу, визначає розвиток та успіх 

лікування. Правильне розпізнання та вірне розуміння хвороби можливі при 

умові знання індивідуальних особливостей хворого, а індивідуальний підхід до 

хворого забезпечує глибину та витонченість діагностики, визначення прогнозу 

хвороби, раціональний вибір найбільш ефективного лікування. Окремо 

виділяються особливості психологічного стану хворих з різними хворобами, 

широко впроваджуються міжпредметні зв’язки з усіма  клінічними 

дисциплінами. Значна увага приділяється психологічному аналізу професійної 

діяльності лікаря, медичного персоналу, їх ставленню до хворого; психології 

хворих та їх стосунків між собою, формуванню психологічного клімату в 

медичних установах; ролі психічних факторів у виникненні психосоматичних 

хвороб, ятрогеній. Особлива увага приділяється проблемі формування та 

підтримання психічного здоров’я різних категорій населення, зокрема,  

медичних працівників. 

Завдання дисципліни: 

1. Допомогти здобувачам освіти  вивчити  індивідуальні  особливості  хворого, 

визначити  прогноз хвороби, раціональний вибір найбільш ефективного 

лікування. Значна увага приділяється психологічному аналізу професійної 

діяльності лікаря, медичного персоналу, їх ставленню до хворого; психології 

хворих та їх стосунків між собою, формуванню психологічного клімату в 

медичних установах; ролі психічних факторів у виникненні 

психосоматичних хвороб, ятрогеній. Особлива увага приділяється проблемі 

формування та підтримання психічного здоров’я різних категорій населення, 

зокрема,  медичних працівників. 

2. Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати 

виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів.  

3. Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи 

психотерапії у медичній практиці. 

4. Визначати психосоматичні та соматопсихічні взаємовпливи у хворих. 

5. Визначати психічний стан та рівень соціально-психолгічної адаптації хворих 

за допомогою методів психологічного дослідження.  

6. Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими та їх родичами з 

урахуванням їх  індивідуально-психологічних  відмінностей, сприяти 

створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі. 

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
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Знати:  

− особливості проявів, динаміки основних психічних процесів 

(сприйняття, уваги, мислення, мови, інтелекту, пам”яті, емоційних та 

вольових проявів); 

− нейропсихологічні особливості функціонування мозку та 

взаємозв’язок з психічними явищами; 

− особливості змін та динаміки психічних процесів у здорових та хворих 

під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

− принципи та критерії диференційної оцінки основних психічних 

процесів; 

− особливості проявів психічних процесів у різному віці; 

− принципи та структуру організації психологічної допомоги хворим на 

психосоматичні та соматопсихічні страждання; 

− принципи та методи експериментально-психологічної діагностики 

стану психічних функцій, соматопсихічних та психосоматичних 

захворювань; 

− принципи та методи психогігієни та психопрофілактики, 

психокорекції та психотерапії, соціально-трудової реабілітації хворих 

з психосоматичними та соматопсихічними захворюваннями ; 

Вміти:  

− вести спрямовану психологічну бесіду з хворим; 

− правильно аналізувати психологію дитини, підлітка, дорослого, літньої 

та старої людини з метою адекватної психотерапевтичної корекції із 

урахуванням психофізіологічних особливостей кожного вікового 

періоду; 

− проводити корекцію відносин між дітьми та батьками; 

− використовувати принципи медичної деонтології в лікувальному та 

діагностичтному процесі; 

− проводити й аналізувати результати експериментально-психологічних 

досліджень уваги, пам”яті, мислення, інтелекту, емоцій, особистості у 

здорових і хворих; 

− розробити й проводити систему психогігієнічних та 

психопрофілактичних заходів, спрямованих на гармонійний розвиток 

особистості та збереження психічного здоров”я. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

 Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (30 аудиторних 

годин); організації самостійної роботи здобувача (60 годин). 

 Методи навчання: практикуми, вебінари, відео-конференції, презентації, 

інтерактивні методи (робота в малих  групах, мозковий штурм, ділові та рольові 
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ігри), дискусії, тестування. 

 

 Зміст навчальної дисципліни 

 Тема 1. Медична психологія: визначення, предмет і завдання. Розвиток 

медичної психології у світі і в Україні. Роль медичної психології у формуванні 

сучасних ідей щодо єдності соматичної і психічної сфер. Психосоматичні та 

сомато-психічні взаємодії: основні  концепції. Визначення психічного здоров’я: 

критерії ВООЗ. 

 Тема 2. Методи психологічного дослідження. Експериментально-

психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи 

побудови комплексного психологічного дослідження. 

 Тема 3. Психологія особистості. Сучасні теорії особистості. Особливості 

різних вікових груп. Акцентовані особистості Особистість і хвороба. 

Внутрішня картина хвороби, типи пацієнтів. 

 Тема 4. Класифікація типів відношення до захворювання. Вплив 

ставлення до захворювання на перебіг захворювання та прогноз; тактика лікаря 

щодо пацієнтів з патологічними типами реагування на захворювання. Стан 

психічних функцій і хвороба. 

 Тема 5. Психологія діагностичного процесу, взаємовідносини «лікар-

хворий», «медсестра-хворий», контакти з рідними хворого. Психологічні 

основи спілкування у лікувальному процесі: комунікативна компетентність, 

функції спілкування. 

 Тема 6. Психосоматичні взаємозв’язки. Вплив психологічних факторів 

на перебіг соматичних розладів. Поняття адаптації та дезадаптації. 

Класифікація психосоматичних розладів. Теорії психосоматичних 

взаємовідношень. Принципи профілактики психосоматичних розладів. 

 Тема 7. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями: 

при терапевтичних, хірургічних захворюваннях,  хворих на  туберкульоз, СНІД, 

онкологічну, ендокринну, нервову та психічну  патологію. Психологічні 

особливості жінок при вагітності та родах. Особливості психології хворих дітей 

та людей похилого віку. 

 Тема 8. Основні методи психотерапії в роботі лікаря загальної практики. 

Показання та протипоказання для проведення основних методів психотерапії. 

Психотерапевтична корекція відношення до хвороби. Психотерапія як галузь 

медичної психології та медицини. Основні сучасні методи психотерапії. 

Принципи психотерапії. 

  

 Перелік рекомендованої літератури: 

 Основна: 

1. Нові клінічні протоколи: Психіатрія. Київ. Професійні видання, 2020. – 

265 с. 
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2. Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці. М. Марута, Г. 

Кожина. Київ: Медицина,  2019. – 344 с . 

3. Психіатрія та наркологія А.М. Скрипніков та ін. Київ: Медицина, 2021. – 

224с. 

4. Психіатрія і наркологія В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський. – Київ: Медицина., 

2020. – 512 с. 

Додаткова 

1. Бенджамин С., Голдберг Д., Крид Ф. Психиатрия в медицинской 

практике – Киев.: Сфера – 1999 – 179 с. 

2. Loganovsky K., Masiuk S., Buzunov V., Marazziti D., Voychulene Yu. 

(2020) Radiation Risk Analysis of Neuropsychiatric Disorders in Ukrainian 

Chornobyl Catastrophe Liquidators // Frontiers in Psychiatry 11:553420. Doi: 

10.3389 / fpsyt. 2020. 

3. Корольчук О.Л. Посттравматичний стресовий розлад як новий виклик 

сучасній Україні // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний 

журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили; ТОВ «ДСК 

Центр».– К., 2016.– С. 104–111. (укр., стаття) 

4. Демчук О.В., Золотарьова О.А., Ковалик О.О та ін. Вплив катастроф і 

війн на психічне здоров’я особистості та суспільства. Повідомлення 

п’яте: перетворення індивідуальної оперативно-бойової психічної 

травми на колективну соціально-психологічну, соціально-культурну // 

Mental Health: Global Challenges of XXI Century  (2019) DOI: 

http://doi.org/10.32437/IPSIProceedings.Issue-2019  

5. Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усний (опитування), тестування, 

оцінювання виконання практичних вправ, оцінювання комунікативних навичок, 

розв’язання ситуаційних клінічних завдань, оцінювання активності на занятті та 

самостійної роботи здобувачів. 

Критерії поточного оцінювання на занятті: 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в 

обговоренні теми заняття, впевнено демонструє практичні навички під 

час виконання завдань, висловлює свою думку з теми заняття, 

демонструє творче мислення. Рівень компетентності високий, здатність 

до самостійного поповнення знань. 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні теми 

заняття, демонструє практичні навички під час виконання завдань з 

деякими помилками, висловлює свою думку з теми заняття. Рівень 

компетентності достатній. 

http://naqa.gov.ua/
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«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в 

обговоренні теми заняття. Рівень компетентності середній, 

репродуктивний. Володіє знаннями для подолання допущених помилок. 

«2» Здобувач не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні теми 

заняття. Рівень компетентності низький. 

  

 Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється здобувачу, 

який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової дисципліни, приймав 

активну участь у практичних заняттях, має середню поточну оцінку не менше 

ніж 3,0 і не має академічної заборгованості. 

 Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

  

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем занять, які не ввійшли, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу 

Самостійна робота здобувачів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми  

на відповідному занятті. Оцінка за індивідуальну СРС прирівнюється до 

звичайної поточної оцінки та виставляється за відповідну тему. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

− Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

− Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

− самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

− дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

                                    Кафедра психіатрії і наркології 
 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

− використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

− використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

− проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

− зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

− повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  

− призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

− проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, або 

лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії 

Під час находження в аудиторії мають культивуватися такі цінності: 

повага до колег; толерантність до інших; сприйнятливість та неупередженість; 

аргументованість згоди або незгоди з думкою інших учасників дискусії, а також 

власної думки; шанування гідності особистості опонента/-ки під час 

спілкування; дотримання етики академічних взаємовідносин. 

 

 


