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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Курикулум «Медична психологія» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки «Магістр»  галузі знань 22 «Охорона 
Здоров’я»  спеціальності 222 «Медицина». 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення: 
- психологічних особливостей людей, які страждають на різні 

захворювання, 
- методів і методик діагностики психічних розладів, 
- диференціація психологічних явищ та психопатологічних 

симптомів і синдромів, 
- психологія відносин між пацієнтом і медичним працівником, 
- шляхи профілактики, психологічної корекції та психотерапевтичної 

допомоги пацієнтам 
- теоретичні аспекти психосоматичного і соматопсихічного 

взаємовпливу. 
 

Міжгалузеві зв’язки: 
основи психології, філософії, педагогіки, внутрішньої медицини, педіатрії, 
психіатрії. 
 
Курикулум складається з таких розділів: 
1. Загальні питання медичної психології. 
2. Прикладні аспекти медичної психології. 
 
1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання дисципліни «Медична психологія» є підвищення 
кваліфікації майбутніх лікарів з таких питань як: 
- психологічні особливості людей, які страждають на різні захворювання, 
- взаємний вплив психічних і соматичних сфер 
- диференціація психологічних явищ і психопатологічних симптомів і 
синдромів, 
- психологія відносин між пацієнтом і медичним працівником, 
- шляхи профілактики психічних розладів. 

1.2.Основними завданнями вивчення предмету «Медична 
психологія» є 



• засвоєння теоретичних, методологічних засад медичної психології 
в загальній медичній практиці; 

• оволодіння практичними навичками, що використовуються в 
медичній психології. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

 знати: 
• основні категорії медичної психології; 
• основні концепції та критерії психічного здоров'я та психічних розладів; 
• основні типи внутрішньої картини хвороби (ВКХ) та корекційні підходи 

до кожного з них; 
• основні психологічні проблеми, що виникають у діагностиці та лікуванні 

хворих; 
• медична психологія в різних галузях медицини. 
вміти: 

• вибирати і застосовувати психодіагностичні методи, що 
використовуються в медичній психології, та оцінювати їх результати (у 
тому числі діагностику особистості, ВКХ, алекситимії); 

• провести клінічне інтерв'ю; 
• коригувати ВКХ та рівень комплаєнсу у пацієнтів; 
• вибирати та застосовувати методи медичної та психологічної 

допомоги. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин. 3 кредити 

ECTS. 
 
Предмет є обов'язковим для навчання. 
Передумовами для вивчення дисципліни є: основи фізіології та загальної 
психології, знання медичної термінології, навички самостійного вивчення 
текстів. 
 

2. Інформаційний зміст навчальної дисципліни   
 

Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології 
 

Заняття 1. Предмет, завдання та методи медичної психології. 



Предмет, основні завдання та структура медичної психології. Методи 
дослідження в клінічній психології. Розвиток медичної психології в світі та в 
Україні. 

Заняття 2. Концепція психічного здоров'я і хвороби. Психогігієна та 
психологічна профілактика. 

Підходи до розуміння психічної норми. Критерії психічного здоров'я в 
різних теоріях особистості. Критерії психічного здоров'я ВООЗ. Відмінності 
між «нозос» та «патос». Клінічний та функціональний  діагноз. 

Психогігієна та психологічна профілактика, їх структури. Принципи 
психопрофілактики в трудових, життєвих, сімейних і сексуальних стосунках. 
Якість життя, пов'язана зі здоров'ям. 

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

Психосоматичні теорії в медицині. Психосоматичні відносини. Вплив 
психологічних факторів на плин соматичних розладів. 

Класифікації психосоматичних розладів. Профілактика та психологічне 
лікування психосоматичних розладів. 

Емоційний стрес як фактор патогенезу психосоматичних розладів. 
Механізми психологічного захисту та копінгу. Модель діатез-стресу. 
Плацебо-ефект як психосоматичне явище. Застосування плацебо в 

медицині. 
Заняття 4. Внутрішня картина хвороби. 
Внутрішня картина хвороби (ВКХ) та її значення в клінічній практиці. 

Фактори, що впливають на формування внутрішньої картини хвороби. 
Класифікація типів ВКХ. Методи діагностики ВКХ. Основні принципи 
психологічної адаптації до захворювання та лікувальна тактика лікаря щодо 
пацієнтів з неадаптивними  типами ВКХ. 

Вплив внутрішньої картини захворювання на подальший перебіг 
захворювання і прогноз. Загострення, імітація, дисимуляція, госпіталізм, 
нозогенія. Принципи психотерапевтичної корекції , тактика лікаря щодо 
пацієнтів з патологічними типами реакцій на хворобу. 

Заняття 5. Психологія діагностичного та лікувального процесу. 
Психологія діагностичного процесу (психологічні аспекти збору 

інформації в ході клінічного інтерв'ю, сприйняття пацієнтом лікаря, 
психологія діагностики та деформації вибору в медицині). Передача 
інформації про діагноз, прогноз і подальше лікування. 



Психологія лікувального процесу (комплаєнс пацієнта та чинники, що 
впливають на нього; терапевтичний альянс; психологія лікарської залежності). 
Психологія  взаємодії 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. 
 Заняття 6. Медична психологія у внутрішній медицині  

Психічні розлади при соматичних захворюваннях. Психосоматичні 
розлади серцево-судинної системи, органів дихання і травлення. Психологічні 
компоненти дерматології. 

Заняття 7. Медична психологія в геронтології та педіатрії. 
 Патопсихологічні та психосоматичні прояви у дітей та підлітків. 

Особливості ставлення дитини до захворювання залежно від віку. Поведінка 
медичного персоналу у лікуванні дітей в стаціонарі. Можливі відхилення у 
формуванні особистості дитини при тривалому й несприятливому перебігу 
хвороби. 

Загальні принципи обстеження та оцінки пацієнтів похилого віку. 
Психосоматичні розлади у пацієнтів похилого віку. Принципи профілактики 
та терапії у пацієнтів похилого віку. Психологічні проблеми вмирання і смерті. 
Психологічні аспекти паліативної допомоги. 

Заняття 8. Медична психологія в хірургії та онкології 
Психологічні проблеми в хірургії. Психологічні особливості хворих 

хірургічного відділення. Ставлення пацієнтів до оперативного втручання. 
Патологічне прагнення до хірургічного втручання (фактичні порушення в 
хірургії). Психологічна корекція патологічних типів внутрішньої картини 
хвороби у хірургічних хворих. 

Психологічні проблеми в онкології. Психосоціальні теорії раку. ВКХ у 
онкологічних хворих. Психологічні розлади у онкологічних хворих. Копінг зі 
стресовими медичними процедурами та психологічна підтримка хворих на 
рак.  
Заняття 9. Медична психологія в акушерстві та гінекології 

Психологічні проблеми в акушерстві та гінекології. Психологічні 
особливості вагітних на різних стадіях вагітності та  породіль. 

Дородова психопрофілактика. Післяпологові психічні розлади. 
Психологічні особливості жінок з гінекологічними розладами. Психологічні 
аспекти менопаузи. 



 
Заняття 10. Медична психологія в психіатрії. 

Патопсихологія при психічних розладах. Психологічні теорії та 
класифікація неврозів. Ризик-фактори неврозів. Психологічний сенс тривоги, 
обсесії та депресії. Психологічна допомога при психічних розладах. 

Психологічні аспекти наркотичної залежності, її типові закономірності. 
Психологічні особливості залежної особи. Сімейні та соціальні відносини 
залежних осіб. 

Суїцидальна поведінка. Профілактика та раннє виявлення суїцидальних 
тенденцій. Психологічна допомога. 

  



Структура дисципліни медична психологія 
 

No. Тема заняття Лекції Практичні 
заняття 

Індивіду
альна 
робота 

СРС 

      
Розділ 1 Основні аспекти в медичній психології 

1. Предмет, завдання та 
методи медичної 
психології. 

2 2 2 
 

2. Концепція психічного 
здоров'я і хвороби. 
Психогігієна, 
психологічна 
профілактика. 

2 2 6 

 

3. Психосоматичний підхід в 
медицині. Психологія 
стресу. 

2 2 8 
 

4. Внутрішня  картина 
хвороби 2 2 6  

5. Психологія 
діагностичного та 
лікувального процесу 

2 2 8 
 

      
Розділ 2. Практичні аспекти медичної психології 

1. Медична психологія у 
внутрішній медицині - 2 6  

2. Медична психологія в 
геронтології та 
педіатричній практиці 

- 2 6  

3. Медична психологія в 
хірургії та онкології - 2 6  

4. Медична психологія в 
акушерстві та гінекології - 2 6  

5. Медична психологія в 
психіатрії. 

- 2 6  

 Залік     
          ВСЬОГО ГОДИН 90 10 20 60  
         КРЕДИТІВ ЕСТS     3    

(ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК, 
ЕКЗАМЕН) 

   

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

для студентів         курсу         семестру 
                                               Медичний факультет  
 

No. Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Предмет, завдання та методи медичної 
психології.  

2 

2. Концепція психічного здоров'я і хвороби. 
Психогігієна, Психологічна профілактика. 

2 

3. Психосоматичний підхід в медицині 2 

4. Внутрішня  картина хвороби. 2 

5. Психологія діагностичного та лікувального 
процесу. 

2 

 Всього годин 10 

 

 

Завідувач кафедри _________________   ___________ ____________________ 

                          
 

 

 

  



             ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
                     (СЕМІНАРИ, ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ) 
                   

N. Назва теми 
Кількість 

годин 

1. Предмет, завдання та методи медичної психології. 2 

2. Концепція психічного здоров'я і хвороби. 
Психогігієна, Психологічна профілактика. 

2 

3. Психосоматичний підхід в медицині. Психологія 
стресу. 

2 

4. Внутрішня картина хвороби. 2 

5. Психологія діагностичного та лікувального 
процесу. 

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 

  Всього годин 20 

 

Завідувач кафедри ______________   ___________       ____________________ 

                    
 

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

No. Назва теми 

1. Концепції психічного здоров'я 

2. Стрес та дистрес 

3. Вплив хронічної хвороби на психіку людини 

4. Особистість лікаря. Професійна деформація у лікарів. Емоційне 
вигорання. 

5. 
Психологічні особливості хворих на серцево-судинні захворювання 
(вади серця, стенокардія та інфаркт міокарда, гіпертонія). Медико-
психологічна допомога. 

6. Психологічні особливості хворих на легеневі захворювання (астма, 
пневмонія, бронхіт). Медико-психологічна допомога 

7. 
Психологічні особливості хворих на шлунково-кишкові захворювання 
(гастрит, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, синдром 
подразненого кишечника). Медико-психологічна допомога. 

8. 

Психологічні особливості хворих з ендокринними захворюваннями 
(діабет, гіпертиреоз, синдром Іценко-Кушинга та ін. Психічні розлади, 
викликані стероїдно-гормональним лікуванням). 
Медико-психологічна допомога. 

9. Розлади психологічного розвитку дітей (розлади мовлення, академічні 
навички, рухові функції). Медична та психологічна допомога. 

10. 
Психологічні особливості хворих з дементними станами (хвороба 
Альцгеймера, хвороба Піка, судинна деменція та інші). Медико-
психологічна допомога пацієнтам та їх сім'ям. 

11 Психологія хворих на злоякісні пухлини. Медико-психологічна 
допомога. 

12 
Психологічні особливості хворих з вродженими та набутими дефектами 
тіла, опорно-рухового апарату та тілесних ушкоджень. Медико-
психологічна допомога. 

13 Психологічні особливості хворих з дефектами органів чуття (сліпий, 
глухий, німий). Медична та психологічна допомога. 



14 
Медико-психологічна допомога хворим з поведінковими та емоційними 
порушеннями, що починаються в дитячому та підлітковому віці 
(гіперактивні розлади, поведінкові розлади). 

15 Медико-психологічна допомога особам, які страждають розумовою 
відсталістю та їх сім'ям. 

16 
Медико-психологічна допомога пацієнтам з психологічними та 
поведінковими розладами, пов'язаними з сексуальним розвитком та 
орієнтацією. 

 

Завідувач кафедри  ______________   ___________      ____________________ 

                          
 

5. Індивідуальні завдання 

1. Концепції психічного здоров'я 
2. Стресс і дистрес 
3. Вплив хронічної хвороби на психіку людини 
4. Особистість лікаря. Професійна деформація у лікарів. Емоційне вигорання 
5. Психологічні особливості хворих на серцево-судинні захворювання 
(кардіальні розлади, стенокардія та інфаркт міокарда, гіпертонія). Медико-
психологічна допомога. 
 

6. Результати навчання 
• вміти інтерпретувати основні завдання медичної психології та її місце серед 
медичних дисциплін, 
• розуміти поняття «психічне здоров'я», знати достоїнства та обмеження 
різних підходів до розуміння психологічної норми; 
• роз'яснити принципи та методи проведення психологічних досліджень та 
інтерпретації його результатів, 
• вміти вибирати оптимальну модель відносин з пацієнтом, враховуючи його 
соціально-демографічні та особистісні особливості; 
• вміти враховувати психологічні фактори під час діагностики, 
використовувати вербальну та невербальну комунікацію, подолати 
інформаційні бар'єри; 
• вміти оцінювати рівень дотримання пацієнта та вживати заходів для його 
підвищення; 



• знати психологічні особливості основних психосоматичних захворювань; 
вміти діагностувати і виправити особистісні риси, які створюють схильність 
до психосоматичних захворювань 
• пояснити механізми впливу гострого емоційного стресу на психічне 
здоров'я людини, 
• діагностувати вплив захворювання на психічну сферу пацієнта та виправити 
його психотип, 
• зробити висновки про можливий напрямок психологічної інтервенції у 
хворих з різними захворюваннями. 

 
7. Методи викладання 

Вербальні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, обговорення, 
дискусія. 
Методи візуального навчання: схеми та малюнки на дошці. Відео та фото 
презентації (за допомогою мультимедійного програмного забезпечення). 
Методи пізнавальної діяльності: вирішення проблемних завдань, 
використання тестів для психологічної діагностики. 
Практичні методи навчання: тренінг. 
 

8. Засоби контролю 

1. Поточний контроль: перевірка лекцій робочої книги, двостороннього 
спілкування в лекціях та практичних заняттях. 

2. Підсумковий контроль: тест з множинним вибором. 

9.  Критерії оцінювання  

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється і оцінюється на 
практичних заняттях відповідно до конкретних цілей і під час індивідуальної 
роботи викладача зі студентами. 

За кожну правильну відповідь студент отримує один бал. Точки 
підсумовуються, а результат оцінюється за наступною шкалою 

Кількість 
правильних 
відповідей 

Традиційна шкало 
оцінювання 

За  200-бальною 
шкалою 

Менше 5 2 9 
5-6 3 12 



7-8 4 15 
9-10 5 18 

 
Оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється під час 

поточного контролю теми протягом занять. 
Максимальний бал, який студент може отримати за курс, становить 200 

балів, включаючи максимальну кількість балів за поточну навчальну 
діяльність - 180 балів, а максимальну кількість балів за індивідуальну роботу 
- 20 балів. Мінімальний бал - 90 балів. 

 
Відповідність оцінок за шкалою 200 бальною шкалою, 4-бальній 

(національній) та шкалі ECTS 
Відмітка на 200-бальній шкалі ECTS   
180–200 А відмінно 
160–179 В добре 
150–159 С добре 
130–149 D задовільно 
120–129 E задовільно 
Less than 120 F, Fx незадовільно 

 
Оцінка, яку отримують студенти, перетворюється в оцінку ECTS, 

наступним чином: 
 

Кредити ECTS Статистичний індекс 
А Кращі 10% студентів 
В Після 25% студентів 
С Слідом за 30% студентів 
D Після 25% студентів 
E Останні 10% студентів 

 

Оцінка ECTS (курс), яку отримують студенти, перетворюється на традиційну 
4-бальну шкалу наступним чином: 

ECTS   Традиційна шкала 
А «5» 
В,С «4» 



D, E «3» 
FХ,  F «2» 

 
Позначення FХ, F («2») ставиться тим студентам, які не закінчили принаймні 
одну секцію курсу після закінчення навчання. 

10. Засоби оцінювання 

Усне опитування на практичних заняттях. 

Тести з множинним вибором, які включають питання та ситуаційні завдання. 

11. Рекомендована література 

11.1. Основна 

. «Патопсихологія» І.В.Крук, Г.К.Дзюб. 2017. 108с. 

2. "Атлас для  экспериментального  исследования отклонений в психической деятельности 
человека" /ред.  м.А.Полищука, А.Е.Видренко - Киева: Здоров'я, 1980. 

3. Вітенко І.С. Загальна та медична психологія. - Київ: Здоров'я.1994. 

 4. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. - Л: Медицина, 1982. 

 

11.2. Додаткова 

1. Блейхер В.М., Крук м.В. Патопсихологическая диагностика. - Киев: Здоров'я, 1986. 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности.- Киев: Здоров'я, 1989. 

3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - 
Киев: Наукова думка, 1989.               

 12. Iнформаційний ресурс 

http://bcs.worthpublishers.com/discoveringpsych6e/#t_831452____ 
http://opl.apa.org/ 
http://watchdocumentary.org/topvideos.html?c=psychology 
http://freevideolectures.com/Course/2589/Introduction-to-Clinical-Psychology/1  
 

13. Тип остаточного контролю успішності студентів 
Підсумковий контроль здійснюється на останньому уроці на основі запитань 
і тестів. 
 


