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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Медична психологія» складена відповідно 

до Стандарту вищої освіти України до дипломної підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня, галузі знань 22 – «Охорона здоров’я», спеціальності – 222 «Медицина», освітньої 

кваліфікації «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», у створенні дисципліни 

орієнтувалися на зразкові програми ряду ВНЗ України, зокрема на Робочу програму навчальної 

дисципліни «Медична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кафедри психіатрії, 

психології та сексології Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (за формальними ознаками, за змістом запропонована програма є оригінальною, 

заснованою на науковому, практичному та педагогічному досвіді авторів програми – докторів 

медичних наук за напрямками: «Медична психологія» та «Психіатрія»). 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Згідно до навчального плану дисципліну «Медична 

психологія» студенти вивчають на 3 курсі, в V семестрі. Дисципліна закладає фундамент для 

подальшого засвоєння студентами знань та вмінь із клінічних професійно-практичних дисциплін, 

сприяє розумінню та засвоєнню навиків спілкування з хворими, розумінню їх психологічного стану.   

Інформаційний опис начальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» Нормативна 

(за вибором) Напрям підготовки  

«Медицина» 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

222 «Медицина» 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 2 3-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

5-й семестр 

Лекції 

Тижневе навантаження: 

аудиторних 

ІІІ-рік навчання - 30  год.  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістр 

 

10 годин 

Практичні заняття 

20 годин 

Самостійна робота 

60 годин 

Вид контролю:  

залік  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:  психологічні особливості хворої людини, 

їх діагностика та корекція. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна  «Медична психологія» інтегрується з 

теоретичними дисциплінами: основи психології, філософії, педагогіки та усіма клінічними 

дисциплінами: терапевтичними, педіатричними, хірургічними та особливо з психіатрією і медичною 

реабілітацією, - оскільки її предметом є психологія хворої людини.   

  



1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:   

- вивчення базових основ психології людини;  

- розуміння загальних закономірностей розвитку психології хворої людини; 

- засвоєння поняття «внутрішня картина хвороби»; 

- теоретичні аспекти психосоматичного та соматопсихічного взаємовпливу;  

- розуміння специфіки психологічних особливостей пацієнтів з різними захворюваннями;  

- знання принципів діагностики психологічних особливостей хворої людини;  

- вміння проводити корекцію психологічного стану хворої людини;  

- розуміння психології взаємин пацієнта та медичного працівника; 

- орієнтація в основних методах профілактики, психологічної корекції та психотерапії з метою 

надання допомоги пацієнтам; 

1.3. Компентентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 

Згідно з вимогами Стандарту, дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей: 

– Інтегральна: здатність трактувати загально-психологічні закономірності, що лежать в основі 

процесів психологічної життєдіяльності хворої людини. 

– Загальні:  

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу психологічних знань; здатність 

постійно навчатися та набувати сучасні знання на підставі досягнень психології та медичної 

психології. 

2.Здатність застосовувати набуті знання в своїй практичній діяльності. 

3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

4. Прагнення до формування сприятливого психологічного середовища у колективі. 

5. Знання та розуміння медичної психології, застосування цих знань в оволодінні суміжними 

фундаментальними дисциплінами та уміння використовувати їх у практиці охорони здоров’я. 

 

 

– Спеціальні (фахові):  

1. Здатність використовувати в практичній діяльності лікаря знань психології здорової і хворої 

людини. 

2. Здатність застосовувати знання особливостей онтогенезу психічної діяльності людини та 

його зв’язку з онтогенезом у діагностиці та лікуванні різноманітних захворювань людини. 

3. Здатність до застосування знань  психологічних  особливостей хворої людини для 

діагностики, профілактики та лікування психосоматичних хвороб людини, розробки заходів 

психопрофілактики. 

4. Здатність до оцінювання впливу зовнішніх психологічних чинників на здоров’я людини, 

використання власної професійної діяльності задля збереження психологічного здоров’я 

громадян. 

 

  



Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі «Матриці 

компетентностей»: 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

Здатність трактувати загально-психологічні закономірності, які лежать в основі процесів життєдіяльності здорової і хворої 

людини 

Загальні компетентності 

1 Здатність до системного 

та абстрактного мислення, 

аналізу й синтезу 

психологічних знань; 

здатність постійно 

навчатися та набувати 

сучасні знання  

Знати способи 

аналізу, синтезу та 

подальшого 

сучасного навчання в 

питаннях психології 

та медичної 

психології 

Вміти проводити 

аналіз інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

набувати сучасних 

знань з предмету 

Встановлювати 

відповідні зв’язки для 

досягнення цілей в 

питаннях щодо 

медичної психології 

Нести 

відповідальність за 

своєчасне набуття 

знань 

2 Здатність застосовувати 

набуті знання в своїй 

практичній діяльності 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання 

набуті в процесі 

навчання 

Вміти розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності лікаря 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та 

пояснень 

Відповідати за 

прийняття рішення у 

складних умовах  

3 Здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації 

Знати види та 

способи адаптації, 

принципи дії в новій 

ситуації 

Застосовувати засоби 

саморегуляції, 

пристосовуватися до 

нових ситуацій, 

(обставин) 

життєдіяльності 

Встановлювати 

відповідні зв’язки для 

досягнення результату 

Нести відпові-

дальність за 

використання 

методів 

саморегуляції 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. Здатність 

використовувати в 

практичній 

діяльності лікаря 

знань з медичної 

психології  

 

Знання ієрархії щодо сфер 

психічної діяльності, їх 

взаємозв’язок,  структурно-

функціональної організації 

ЦНС; особливостей 

психологічного розвитку в 

онтогенезі  

Вміти розрізняти 

наукові та 

паранаукові концепції 

щодо психологічних 

знань 

Вміти пояснити 

хворому та його 

родині основні 

психологічні 

особливості хворої 

людини; 

Нести 

відповідальність за 

оволодіння 

відповідними 

знаннями та 

вміннями 

2. Бути 

компетентними 

щодо механізмів 

розвитку 

психології хворої 

людини. 

Знати поняття «внутрішньої 

картини хвороби», 

психосоматичні та 

соматопсихічні 

взаємовідносини 

Вміти інтерпретувати 

заключення 

психологів щодо 

порушення сфер 

психічної діяльності, 

аналізувати 

результати 

психологічних 

досліджень,  

Пояснювати хворому 

та рідним можливі 

психологічні причини 

захворювань або їх 

ускладнень 

Бути 

відповідальними 

щодо психологічної 

взаємодії з хворим і 

його рідними 

3.  Компетентність 

щодо питань 

психологічної 

діагностики хворої 

людини 

Знати про вербальні та 

невербальні методики 

психологічної діагностики, 

принципи проведення 

психологічних досліджень 

Вміти інтерпретувати 

результати 

психологічних 

досліджень 

Вміти пояснити 

хворому та його 

рідним результати 

психологічних 

досліджень 

Бути відповідальним 

за деонтологічні та 

психопрофілактичні 

аспекти взаємодії з 

хворим та його 

рідними 

4. Компетентність в 

питаннях 

психопрофілактик

и та психологічної 

корекції 

Знати основні принципи та 

методики психологічної 

корекції ВКХ хворої 

людини, методики 

психотерапії 

Вміти проводити 

психологічну 

корекцію ВКХ хворої 

людини 

Вміти взаємодіяти з 

пацієнтами та їх 

рідними, які мають 

психологічні 

особливості 

особистості 

Бути відповідальним 

за психологічну 

взаємодію зі 

складними  

пацієнтами та їх 

рідними 

5.  Компетентність в 

питаннях 

психологічної 

взаємодії в 

медичному 

колективі 

Знання основ 

конфліктології та принципів 

профілактики вигорання на 

робочому місці 

Вміти проводити 

психопрофілактичну 

роботу в медичному 

колективі 

Вміти взаємодіяти з 

середніми та 

молодшими 

медичними 

працівниками.  

Нести 

відповідальність за 

підвищення 

психологічної 

компетентності 

медичного 

персоналу 

 

  



Результати навчання: 
 

Інтегративні кінцеві результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна: 

«Медична психологія»  закладає фундамент для формування в подальшому наступних програмних 

результатів навчання згідно з Стандартом вищої освіти України до дипломної підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня спеціальності «Медицина»: 

1. Розуміти психологічні особливості особистості хворої людини, психосоматичні та 

соматопсихічні взаємовідносини. 

2. Вміти інтерпретувати результати психологічних досліджень 

3. Знати основні методики психологічної корекції та психотерапії 

4. Проводити психологічну корекцію «внутрішньої картини хвороби» хворої людини, вміти 

психологічно взаємодіяти з родичами пацієнтів 

5. Користуватися засобами саморегуляції та налагодження психологічної взаємодії з 

колегами 

6. Проводити психопрофілактичну роботу серед пацієнтів, їх рідних, в процесі роботи з 

сім’ями, в колективах, через ЗМІ. 

Результати навчання для дисципліни: 

По завершенню вивчення дисципліни «Медична психологія» студенти повинні знати: 

– основні сфери психічної діяльності, їх ієрархію та взаємодію;  

– онтогенетичний розвиток сфер психічної діяльності людини;  

– психологічні особливості хворої людини;  

– сутність психосоматичних та соматопсихічних взаємовідносин;  

– основні принципи і методики психологічної діагностики;  

– основні методики психологічної корекції та психотерапії;  

– принципи психопрофілактики;  

– прийоми профілактики вигорання медичного персоналу та принципи саморегуляції 

По завершенню вивчення дисципліни «Медична психології» студенти повинні вміти: 
– розрізняти наукові та паранаукові теорії щодо психології здорової та хворої людини;  

– інтерпретувати результати психологічних досліджень;  

– проводити корекцію ВКХ хворої людини;  

– психологічно взаємодіяти з пацієнтами та їх рідними;  

– вирішувати питання складних психологічних ситуацій у взаємодії колег;  

– дотримуватися принципів медичної етики та деонтології;  

– проводити психологічну саморегуляцію для профілактики «професійного вигорання»;  

– використовувати елементарні методики психологічної корекції;  

– проводити психопрофілактичну роботу у медичному колективі та серед населення. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (10 годин лекцій, 20 практичних 

занять, 60 годин СРС), 3 кредити ЄКТС. Вивчення дисципліни проводиться на 3 курсі в 6 семестрі. 

Програма дисципліни структурована на два розділи.  

 

Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології. 

Конкретні цілі розділу:  

- Трактувати поняття психологічних процесів.  

- Класифікувати та давати означення умовно виділених сфер психічної діяльності людини.  

- Трактувати значення процесів, що відбуваються як психологічні в нормі і при патології.  

- Засвоїти поняття про стрес, дистрес і «внутрішню картину хвороби» (ВКХ), які  

спостерігаються при виникненні патологічних процесів.  

- Трактувати сучасні вербальні та невербальні методи вивчення психологічних станів людини.  

- Інтерпретувати значення результатів психологічних досліджень.  

- Аналізувати психологічні зміни особистості за результатами психологічних досліджень. 

- Пояснювати поняття психічної гігієни та психопрофілактики у взаєминах з пацієнтами, їх 

рідними та в медичному колективі. 

- Трактувати значення сучасного методу культури клітин для біології та медицини.  

 



Змістовий розділ 1. Загальні аспекти медичної психології. 

Тема 1. Предмет, завдання та методи медичної психології. 

Предмет, основні завдання та структура медичної психології. Методи медико-психологічних 

досліджень. Розвиток медичної психології у світі та в Україні. Роль медичної психології у розумінні 

єдності соматичного та психічного. Психосоматичні взаємодії, основні теоретичні концепції. 

Визначення психічного здоров’я, критерії ВООЗ 

Тема 2. Поняття психічного здоров'я та захворювань. Психічна гігієна та психологічна 

профілактика. 

Характеристика основних властивостей пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольових 

процесів, індивідуально-психологічних особливостей особистості. Підходи до розуміння психічної 

норми. Критерії психічного здоров'я в різних теоріях особистості. Концепція, орієнтована на 

нозології та норму (негативні та позитивні критерії норми). Розмежування "нозос" і "патос". Клінічна 

та функціональна діагностика. Психічна гігієна та психологічна профілактика, їх структури. 

Принципи психопрофілактики в трудових, побутових, сімейних та сексуальних відносинах.    

Тема 3. Психосоматичний підхід у медичній психології. Психологія стресу. 

Психосоматичні теорії в медицині. Психосоматичні відносини. Вплив психологічних факторів 

на хід соматичних розладів. Класифікації психосоматичних розладів. Профілактика та психологічне 

лікування психосоматичних розладів. Емоційний стрес як фактор патогенезу психосоматичних 

порушень. Механізми психологічного захисту та подолання. Модель діатез-стресу. Плацебо-ефект як 

психосоматичне явище. Застосування плацебо в медицині. 

Тема 4. Внутрішня картина хвороби. 

Внутрішня картина хвороби (ВКХ) та її значення в клінічній практиці. Фактори, що 

впливають на формування ВКХ. Класифікація типів ВКХ. Методи діагностики ВКХ. Основні 

принципи психологічної адаптації до хвороби та тактики лікування лікаря щодо пацієнтів із 

дезадаптаційними формами ВКХ. Вплив ВКХ на подальший перебіг захворювання та прогноз. 

Загострення, симуляція, дисимуляція, госпіталізм, нозогенія. Принципи психотерапевтичної корекції 

ВКХ, тактики лікаря щодо пацієнтів із патологіями типу реакції на захворювання. 

Тема 5. Психологія діагностичного та лікувального процесу. 

Психологія діагностичного процесу (психологічні аспекти збору інформації під час клінічного 

інтерв'ю, сприйняття пацієнтом лікаря, психологія діагностики та зміщення вибору у медицині). 

Передача інформації про діагноз, прогноз та подальше лікування. 

Психологія процесу лікування (відповідність пацієнта та фактори, що впливають на нього; 

терапевтичний альянс; психологія наркоманії). Психологічна взаємодія з родиною пацієнта. 

Медична етика та деонтологія. Основні принципи та етично проблемні ситуації в медицині. Етичні 

моделі відносин «лікар-пацієнт». 

Розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології. 

Конкретні цілі розділу:  

- Засвоїти психологічні особливості пацієнтів з терапевтичними та психосоматичними 

захворюваннями, вміння спілкуватися, інтерпретувати результати їх психологічних досліджень, 

проводити корекцію їх ВКХ  

- Розуміти психологічні особливості пацієнтів на різних етапах онтогенезу, рекомендувати 

при потребі відповідну психологічну діагностику та корекцію ВКХ, вміти вчасно діагностувати 

психологічні порушення аутистичного спектру та хвороб, які супроводжуються деменцією. 

- Знати етапи психологічних переживань пацієнтів при невиліковних хворобах за Кюблер-

Росс, вміти спілкуватися з такими пацієнтами, долати свої переживання та «вигорання» при 

спілкуванні з такими пацієнтами. 

- Вміти трактувати психологічні реакції пацієнтів хірургічного профілю, проводити 

психологічну підготовку до оперативного втручання, післяопераційні бесіди 

- Диференціювати стан пацієнтів з онкологічними діагнозами для профілактики їх суїцидів.  

- Вміти проводити передпологову та післяпологову психопрофілактику, встановлювати 

наявність післяпологової депресії, відрізняти прояви ендогенної та екзогенної депресії, розуміти їх 

наслідки та направляти на відповідну корекцію або лікування до фахівців (залежно від стану – 

психологів та/або психіатрів).  

- Рекомендувати пацієнтам з клімактеричними розладами комплекс оздоровчих заходів. 



- Проводити психопрофілактичні бесіди з пацієнтами на різних етапах життєвих кризових 

ситуацій. 

- Відрізняти психологічні особливості пацієнтів при неврозах і психозах для своєчасного 

направлення до відповідних фахівців. 

- Вміти проводити сімейні бесіди при наявності залежної поведінки у пацієнтів  

 

Змістовий розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології. 

Тема 6. Медична психологія у внутрішній медицині 

Психічні розлади при соматичних захворюваннях. Психосоматичні розлади серцево-судинної 

системи, органів дихання та травлення. Психологічні особливості у хворих з дерматологічними 

проблемами. Соматопсихічні кореляти. ВКХ пацієнтів терапевтичного та дерматологічного профілю, 

її корекція.  

Тема 7. Медична психологія в геронтології та педіатричній практиці 

Патопсихологічні та психосоматичні прояви у дітей та підлітків. Госпіталізм у дітей. 

Особливості ставлення дитини до захворювання, залежно від віку. Поведінка медичного персоналу 

щодо лікування дітей. Можливі відхилення у формуванні особистості дитини при тривалому та 

несприятливому перебігу захворювання.  

Загальні принципи обстеження та оцінки літніх пацієнтів. Психосоматичні розлади у пацієнтів 

літнього віку. Принципи профілактики та терапії у пацієнтів літнього віку. Психологічні проблеми 

вмирання та смерті. Психологічні аспекти паліативної допомоги. 

Тема 8. Медична психологія в хірургії та онкології 

Психологічні проблеми в хірургії. Психологічні особливості пацієнтів хірургічного 

стаціонару. Ставлення пацієнтів до хірургічного втручання. Патологічне прагнення до операції 

(фактичні розлади в хірургії). Психологічна корекція патологічних типів ВКХ у хірургічних 

пацієнтів. Психологічні проблеми в онкології. Психосоціальні теорії раку. ВКХ у онкологічних 

хворих. Психологічні розлади у онкохворих. Стресові медичні процедури та психологічна підтримка 

хворих на рак. 

 

 

Тема 9. Медична психологія в акушерстві та гінекології 

Психологічні проблеми в акушерстві та гінекології. Психологічні особливості вагітних на 

різних стадіях вагітності та в післяпологовий період. Передпологова психопрофілактика. Психічні 

розлади після народження дитини. Психологічна характеристика жінок з гінекологічними 

порушеннями. Психологічні аспекти менопаузи. Психопрофілактична робота пацієнтів на етапі 

клімактеричних розладів. 

Тема 10. Медична психологія в психіатрії.  

Психологія при психічних розладах. Психологічні теорії та класифікація неврозів. Фактори, 

які викликають неврози. Психологічне значення тривоги, нав’язливосте і депресії. Психологічна 

допомога при психічних розладах. Психологічні аспекти залежносте, їх типові закономірності. 

Психологічна майстерність і поняття психологічного професійного «вигорання».  

 

  



3. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістовних розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 
У тому числі 

л п с.р.с 

Змістовий розділ 1. Загальні аспекти медичної психології. 

Тема 1. Предмет, завдання та методи медичної психології. 6 2 2 2 

Тема 2. Поняття психічного здоров'я та захворювань. Психічна гігієна 

та психологічна профілактика. 
10 2 2 6 

Тема 3. Психосоматичний підхід у медичній психології. Психологія 

стресу. 
12 2 2 8 

Тема 4. Внутрішня картина хвороби. 10 2 2 6 

Тема 5. Психологія діагностичного та лікувального процесу. 12 2 2 8 

Разом за розділом 1 50 10 10 30 

Змістовний розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології. 

Тема 6. Медична психологія у внутрішній медицині 8 - 2 6 

Тема 7. Медична психологія в геронтології та педіатричній практиці 8 - 2 6 

Тема 8. Медична психологія в хірургії та онкології 8 - 2 6 

Тема 9. Медична психологія в акушерстві та гінекології 8 - 2 6 

Тема 10. Медична психологія в психіатрії. 8 - 2 6 

Разом за розділом 2 40 - 10 30 

УСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ                                                                                                 90 10 20 60 

 

4. Теми лекцій 

№ з\п Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Предмет, завдання та методи медичної психології 2 

2. 
Поняття психічного здоров'я та захворювань. Психічна гігієна 

та психологічна профілактика 

2 

3. 
Психосоматичний підхід у медичній психології. Психологія 

стресу. 

2 

4. Внутрішня картина хвороби 2 

5. Психологія діагностичного та лікувального процесу 2 

   РАЗОМ 10 

 

5.Теми семінарських занять – не передбачено програмою. 

6. Теми практичних занять. 

№ з\п Назва теми Кількість годин 

Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології.  

1. Предмет, завдання та методи медичної психології 2 

2. 
Поняття психічного здоров'я та захворювань. Психічна гігієна 

та психологічна профілактика 
2 

3. 
Психосоматичний підхід у медичній психології. Психологія 

стресу. 
2 

4. Внутрішня картина хвороби 2 

5. Психологія діагностичного та лікувального процесу 2 

Розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології. 2 

6. Медична психологія у внутрішній медицині 2 

7. Медична психологія в геронтології та педіатричній практиці 2 

8. Медична психологія в хірургії та онкології 2 

9. Медична психологія в акушерстві та гінекології 2 

10 
Медична психологія в психіатрії. 

 

2 

   РАЗОМ 20 



7.Теми лабораторних занять - програмою не передбачені 

 

8.Теми для самостійних занять 
 

№ з\п Назва теми 
Кількість 

годин 

Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології.  

1. Предмет, завдання та методи медичної психології 2 

2. 
Поняття психічного здоров'я та захворювань. Психічна гігієна 

та психологічна профілактика 
6 

3. 
Психосоматичний підхід у медичній психології. Психологія 

стресу. 
8 

4. Внутрішня картина хвороби 6 

5. Психологія діагностичного та лікувального процесу 8 

Розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології.  

6. Медична психологія у внутрішній медицині 6 

7. Медична психологія в геронтології та педіатричній практиці 6 

8. Медична психологія в хірургії та онкології 6 

9. Медична психологія в акушерстві та гінекології 6 

10. Медична психологія в психіатрії. 6 

   РАЗОМ 60 

 

9. Індивідуальні завдання. 
 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання у вузі, яке має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а 

також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконуються студентами 

самостійно під  керівництвом викладача.  

До індивідуальних завдань відносяться: написання рефератів і створення мультимедійних 

презентацій з доповідями  на  засіданнях  наукового  студентського  гуртка  кафедри,  спілкування з 

пацієнтами, проведення психологічних досліджень,  участь  в  науково –дослідницькій  роботі 

кафедри, участь в написанні тез та статей доповіді на  студентських наукових конференціях. 

Перелік завдань для індивідуальної роботи студента: складання психологічних кросвордів 

з відповідних розділів навчальної дисципліни; участь у роботі студентського наукового гуртка та 

виступи на наукових форумах; участь у студентській олімпіаді з дисципліни; підбір відео- та аудіо- 

матеріалів із розділів навчальної дисципліни; підбір матеріалів і створення презентації з відповідної 

теми або розділу дисципліни. 

  



Теми для індивідуальних завдань 

№ 

з\п 
Теми для індивідуальних завдань (підготовка повідомлень, презентацій) 

1. Вплив хронічних захворювань на психіку людини 

2. Особистість лікаря. Професійні деформації лікарів. Емоційне вигорання. 

3. 
Психологічні особливості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (вади 

серця, ангіна та інфаркт міокарда, гіпертонія). Медико-психологічна допомога. 

4. 
Психологічні особливості пацієнтів із захворюваннями легенів (астма, пневмонія, 

бронхіт). Медико-психологічна допомога 

5. 

Психологічні особливості хворих на шлунково-кишкові захворювання (гастрит, 

виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, синдром подразненого кишечника). 

Медико-психологічна допомога. 

6. 

Психологічні особливості хворих на ендокринні захворювання (діабет, гіпертиреоз, 

синдром Іценко-Кушинга та ін. Психічні розлади, спричинені стероїд-

гормональним лікуванням). Медико-психологічна допомога. 

7. 
Розлади психологічного розвитку дітей (порушення мови, академічні навички, 

рухові функції). Медична та психологічна допомога. 

8. 

Психологічні особливості хворих на деменцій ні стани (хвороба Альцгеймера, 

хвороба Піка, судинна деменція та інші). Медико-психологічна допомога пацієнтам 

та їх сім'ям. 

9. Психологія хворих зі злоякісними пухлинами. Медико-психологічна допомога. 

10. 

Психологічні особливості хворих із вродженими та набутими вадами організму, 

опорно-рухового апарату та травмами обличчя (вадами). Медико-психологічна 

допомога. 

11. 
Психологічні характеристики пацієнтів з вадами органів чуття (сліпі, глухі, німі). 

Медична та психологічна допомога. 

12. 

Медико-психологічна допомога пацієнтам із поведінковими та емоційними 

розладами, які починаються в дитячому та юнацькому віці (гіперактивні розлади, 

порушення поведінки). 

13. 
Медико-психологічна допомога особам, які страждають на розумову відсталість, та 

їх сім'ям. 

14. 
Медико-психологічна допомога пацієнтам із психологічними та поведінковими 

розладами, пов’язаними із статевим розвитком та орієнтацією. 

 

  



10. Завдання для самостійної роботи 

№ з\п Назва теми 

Теми аудиторних занять, на яких 

розглядають СРС та здійснюють 

контроль 

Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології. 

1. 

Представити приклади вербальних і 

невербальних методик психологічної 

діагностики, провести їх з 

одногрупниками 

Предмет, завдання та методи 

медичної психології 

2. 

Розробити зразки 

психопрофілактичної роботи для 

школярів або осіб похилого віку 

Поняття психічного здоров'я та 

захворювань. Психічна гігієна та 

психологічна профілактика 

3. 
Розробити графічну схему стресу та 

дистресу, дослідити їх різницю 

Психосоматичний підхід у медичній 

психології. Психологія стресу. 

4. 

Дослідити (зі збереженням лікарської 

таємниці та етичних норм) 

особливості ВКХ серед своїх знайомих 

Внутрішня картина хвороби 

5. 

Підготувати повідомлення на тему 

щодо психопрофілактичної роботи з 

медичним персоналом 

Психологія діагностичного та 

лікувального процесу 

Розділ 2. Прикладні аспекти медичної психології. 

6. 
Провести дослідження рівня тривоги у 

пацієнтів терапевтичного профілю 

Медична психологія у внутрішній 

медицині 

7. 

Провести психологічні дослідження рівня 

депресії у пацієнтів геронтологічного 

профілю 

Медична психологія в геронтології та 

педіатричній практиці 

8. 

Дослідити рівень перенесеного стресу у 

пацієнтів хірургічного профілю або 

онкологічних хворих 

Медична психологія в хірургії та 

онкології 

9. 
Засвоїти принципи психопрофілактики 

для вагітних 

Медична психологія в акушерстві та 

гінекології 

10. 

Підготувати порівняльну таблицю 

психологічних порушень у пацієнтів з 

неврозами і психозами 

Медична психологія в психіатрії. 

 

  



11. Методи навчання 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; практичні заняття;  

самостійна робота студентів.  

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної 

дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів дисципліни.  

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та навичок їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та вирішення 

ситуаційних задач.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним матеріалом, а саме 

самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі 

самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

За характером логіки пізнання використовуються методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні (вербальні), наочні, 

практичні, самостійна робота студентів, використання медійних ресурсів, інноваційних методів  

1. Словесні методи: лекція, пояснення, розповідь, дебати, дискусія 

2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація: діаграми фігур та малюнки на дошці; відео та 

фото презентації (за допомогою мультимедійного програмного забезпечення) 

3. Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання ситуаційних завдань для 

вироблення вмінь та навичок; 

4. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу 

5. Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм  

6. Інноваційні методи навчання: ділова гра, мозковий штурм, кейс-метод. 

Передбачається комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних 

особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

 12. Методи контролю 

 Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних 

навичок і вмінь. Формами поточного контролю є: усне опитування (фронтальне, індивідуальне, 

комбіноване), співбесіда; практична перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за 

результатами виконання практичної роботи наприкінці заняття), самостійної та індивідуальної 

роботи студентів.  
Заключний (підсумковий) контроль із розділів проводиться наприкінці розділу у формі 

контролю теоретичних знань і практичних навичок. 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального 

підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.  

Використовуються такі методи контролю, як усний, письмовий та тестовий, які мають 

сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-практичної діяльності. 

Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається теоретичним знанням і 

опрацюванню практичних навичок.  

 

 13. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 

практичних навичок і вмінь. 

Форми підсумкового контролю: практична перевірка сформованих знань і професійних вмінь, 

усне опитування студентів. 

Підсумковий контроль Розділів І та ІІ – залік. 

 Семестр закінчується  заліком з виставленням балів за 200 шкалою.   
 



 14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти. 
 

 Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за 

поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (національною) 

шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. 

Студент повинен отримати оцінку з кожної теми. Виставлені за традиційною шкалою оцінки 

конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє 

арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться 

у бали за Таблицею 1. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 

дисциплін, що завершуються диф. заліком) 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

120-бальна 

шкала 

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81 

4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80 

4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79 

4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78 

4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77 

4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76 

4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75 

4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74 

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73 

4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72 

4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 

3 

Недостатньо 

4,54 109 3,99 96 3,45 83 

4,5 108 3,95 95 3,41 82 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску 

до диф. заліку становить 120 балів.  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 

допуску до диф. заліку становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 

отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, 

шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 

Оцінювання індивідуальних завдань студента. Бали за індивідуальні завдання нараховуються лише 

за умов успішного їх виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види 

індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 

жодному разі загальна сума за поточну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою 

заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 

підсумкового контролю. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання диф. заліку, становить 80 

балів. 

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 

максимальної суми балів (для 200-бальної шкали – не менше 50 балів).  

Визначення кількості балів, яку студент набрав з дисципліни:кількість балів, яку студент набрав з 

дисципліни, визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність та за підсумковий контроль 

(диф. залік). 

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ЄКTС та за чотирибальною 

(традиційною) шкалою  

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ЄКTС, так і у національну шкалу 

оцінювання, але не навпаки. Таблиця 2. 

 

 



Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною і ЄКТС 

шкалою по складанні іспиту: 

Оцінка в балах 

Оцінка 

за національною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ЄКТС 

180-200 Відмінно А 

160-179 
 

Добре 

 

B 

150-159 С 

130-149 Задовільно 

 

D 

120-129 E 

50-119  

Незадовільно 

FX 

0-49 F 

 

Критерії оцінювання. 

 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність здобувачу вищої освіти 

виставляються оцінки за національною (традиційною) шкалою з урахуванням затверджених 

критеріїв оцінювання: 

- оцінка “відмінно” (5)- студент бездоганно засвоїв теоретичний матеріал теми заняття, демонструє 

глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті 

теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших 

проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;  

- оцінка “добре” (4) - студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; володіє 

практичними навичками, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при 

виконанні практичних навичок;  

- оцінка “задовільно” (3) - студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної теми, 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, 

плутає поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, припускається 

помилок при виконанні практичних навичок;  

- оцінка “незадовільно” (2)- студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє 

наукове мислення, практичні навички не сформовані.  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Мінімальна кількість балів, 

яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність за семестр для допуску до екзамену 

становить 120 балів. 
 

15. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 

4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок під час іспиту. 

 

  



16. Рекомендована література 
 

Основна література 

1. Карр А. Довідник дитячої та підліткової клінічної психології. - Н.Й .: Руутлідж, 1999. - 985 с. 

2. Комер Р. Й. Аномальна психологія. - Н.Й .: Варто видавець, 2013. - 789 с. 

3. Медична психологія: Підручник / І.С.Вітенко. - К.: Здоров'я, 2007.  

4. Медична психологія / За редацією академіка Максименка. Підручник. Максименко С.Д., 

Коваль І.А., Максименко К.С., Папуча М.В.; - Вінниця: Нова книга, 2008.  

5. Медична психологія: державний національний підручник / І. Д. Спіріна, І. С. Вітенко, 

О.К.Напреєнко та ін. – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012. – 444 с.  

6. Медична психологія. Навчальний посібник, рекоменд. МОНУ для студентів ВНЗ / Пшук Н.Г., 

Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В. - Вінниця, 2010. - 136с. 

7. Основи загальної та медичної психології у вищій школі /Навч.посіб./за ред. Р.І.Білобривки – 

2018.- 286 с.  

8.  Трулл Т., Прінштейн М. Клінічна психологія - Бостон: Wadsworth Publishing Co, 2013. - 614 с. 

9. Основи клінічної психології [Текст] : навч. посіб. / Табачніков О.Ю., Абдряхимова Ц.Б., 

Бабюк І.О., Гашкова Л.А. ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. - Донецьк : ДНМУ, 2010. - 

303 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 287-303. - ISBN 978-966-1600-03-311. 

10. Патопсихологія: навчально-практичний посібник. /Гурська Т., Турецька Х./– Львів: 

видавництво Українського католицького університету, 2016. – 204с.  

11. Посібник з клінічної психології в медичних установах. На основі доказів оцінювання та 

втручання / Мисливець С.М., Хантер С, Л., Кесслер Р., Редактори. - Springer Science + 

Business Media Нью-Йорк, 2014. - 774 с. 

Допоміжна література.  

1. Глейтман Х., Гросс Дж., Рейсберг Д. Психологія. - Нью-Йорк - Лондон: W.W. Нортон і компанія, 

2011. - 522 с. 

2. Plante Th.G. Сучасна клінічна психологія. - N.-Y: John Wiley & Sons, Inc., 2005. - 618 с. 

3. Майо Р. Шарп М., Карсон А. ABC психологічної медицини. - Лондон: BMJ Publishing Group, 2003. 

- 57 с. 

4. Різник Дж. Н., Гулі Дж. М., Мінека С. Аномальна психологія. - Лондон: Pearson Publishing, 2013. - 

816 с. 

5. Stricker G ,, Widiger Th.A. Клінічна психологія // Посібник з психології, В.8. - N.-Y: John Wiley & 

Sons, Inc., 2003. - 615 с. 

6. Померанц А.М. Клінічна психологія: наука, практика та культура. - Тисячі піски: Видання SAGE, 

2011. - 543 с. 

17. Інформаційні ресурси: 

1. http://nmu.ua/wp-content/uploads/2017/10/for_III_year_students_medical_faculty.pdf 

2. http://opl.apa.org/ 

3. http://watchdocumentary.org/topvideos.html?c=psychology 

4. http://freevideolectures.com/Course/2589/Introduction-to-Clinical-Psychology/1 

 
*(не знайдено зразкової програми, затвердженої МОЗ, навіть Львівський мед. ін-тут, відомий професор Білобривка затверджував не в МОЗ а у 

себе в інституті!!! 

https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf) 
 

http://nmu.ua/wp-content/uploads/2017/10/for_III_year_students_medical_faculty.pdf
http://opl.apa.org/
http://watchdocumentary.org/topvideos.html?c=psychology
http://freevideolectures.com/Course/2589/Introduction-to-Clinical-Psychology/1
https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf
https://new.meduniv.lviv.ua/uploads/repository/kaf/kaf_psychiatrists/02.%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_3_%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE.pdf

