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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

Курикулум «Медична психологія» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки «Магістр», галузі знань 22 «Охорона 
Здоров`я», спеціальності 221 «Стоматологія». 

 Метою вивчення тем є:  

- психологічні характеристики людей, страждаючих від різних хвороб,  

 - методи і техніки діагностування душевних розладів, 

  - диференціювання психологічних явищ і психопатологічних 
симптомів і синдромів,  

 - психологія відносин між пацієнтом і працівником охорони здоров’я  

- шляхи запобігання, психологічного виправлення і психотерапії, для 
того, щоб допомогти пацієнтам 

  - теоретичні аспекти психосоматичного і соматопсихічного  
взаємовпливу.   

 
Міждисциплінарні взаємини:  
основи психології, філософії, педагогіки, внутрішньої медицини, 

педіатрії, психіатрія. 
 
Курикулум складається з секцій: 
1. Загальні питання Медичної психології.  
2. Прикладні аспекти Медичної психології. 
 

1. Об’єкт і завдання предмету 
 1.1. Об'єкти вивчення предмету «Медичної психології» - 

професійний розвиток майбутніх докторів в таких питаннях, як  
- психологічні характеристики людей, страждаючих від різних 

хвороб, у тому числі зубні хвороби, 
 - розумова і тілесна сфери впливів, 
 - диференціювання психологічних явищ іпсихопатологічних 

симптомів і синдромів 
- психологія взаємин між медичним працівником догляду за 

пацієнтом і пацієнтом,   



- шляхи запобігання душевних розладів. 
 

I.2. Головні завдання вивчення предмету «Медична психологія»  
 • ідеологічна обробка в теоретичних, методологічних, основних принципах 

Медичної психології у загальній медичній практиці; 
• освоюючи практичні навики, використовувати у Медичній психології. 
 1.3. Відповідно до вимог вивчення і дослідження програми, студенти 

повинні: 
знати: 

 • головні категорії Медичної психології;  
• головні поняття і критерії душевних і розумових розладів;  
• головні види Внутрішнього зображення хвороби у стоматологічних 
пацієнтів, виправні підходи до кожного з них; 
  • головні психологічні проблеми, що з'являються у діагностиці і лікуванні 
стоматологічних пацієнтів; 
 • Медична психологія в різних областях стоматології 

готові до використання: 
• вибрати і застосувати психодіагностичні методи, що використовуються  
у Медичній психології, оцінювати їх результати (у тому числі діагностика 
особи, IID, алексититмія); 
 • проводити клінічне інтерв'ю; 
 • правильно коригувати Внутрішнє зображення хвороби і рівень згоди у 
пацієнта; 
 • вибрати і застосувати методи медичної і психологічної турботи. 
   

 Тема повинна вивчатися за 30 годин 1 кредит ECTS. 
 
Предмет обов'язковий для вивчення.  
Наступними передумовами для вивчення предмету є: основи 

фізіології і загальної психології, знання медичної термінології, навики 
незалежної розробки текстів. 

. 
 

2. Інформаційний об'єм предмету  
Секція 1. Загальні аспекти Медичної психології.  
Підрозділ 1. Предмет, завдання і методи Медичної психології.   



Предмет, головні завдання і структура Медичної Психології. Методи 
досліджень у Клінічній Психології. Розвиток Медичної Психології в світі і в 
Україні. 
Підрозділ 2. Поняття психічного здоров'я і хвороби. Розумова Гігієна і 
Психологічна Профілактика. 

Наближення до розуміння психологічної норми. Критерії розумового 
здоров'я в теоріях різних особистостей. Nosos-centered і norm-centered поняття 
(негативні і позитивні критерії норми). ВОЗ психологічні критерії здоров’я. 
Відмінність між "nosos" і "патос".  

Клінічний і функціональний діагноз. Розумова Гігієна і Психологічна 
Профілактика, їх структури. Принципи психопрофілактики. Якість життя, 
пов'язаного із здоров'ям в стоматології. 
Підрозділ 3. Психосоматичний підхід в Медичній психології. Психологія 
стресу.  

Психосоматичні теорії в Медицині. Психосоматичні взаємини. Вплив 
психологічних чинників на соматичні захворювання. 

 Класифікації психосоматичних безладів. Профілактика і психологічне 
лікування психосоматичних розладів. 

 Емоційний стрес як чинник в патогенезі психосоматичних хвороб. 
Механізми психологічного захисту і копінгу. Модель діатез-сресс. 

Плацебо ефект як психосоматичний феномен. Використання плацебо у 
медицині, включно у стоматології 
Підрозділ 4. Внутрішнє зображення хвороби.  

Внутрішнє зображення хвороби (ВЗХ) і його значення в клінічній 
практиці. Чинники, які впливають на утворення ВЗХ. Класифікація типів ВЗХ. 
Методи діагностики ВЗХ. Основні принципи психологічного коректування до 
хвороби і тактики лікування лікарем відносно хворих на неадекватні типи 
ВЗХ.  

Зіткнення ВЗХ на подальшому курсі хвороби і прогнозу. Погіршення, 
моделювання, лицемірство, госпіталізм, нозогенія.  

Принципи психотерапевтичної корекції ВЗХ, лікарська тактика відносно 
хворих від патологій і реакцій на хворобу. 

Підрозділ 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. 
Підрозділ 6. Медична психологія у терепевтичній практиці 

Пограничні розлади при соматичних захворюваннях. Психосоматичні 
розлади серцево-судинної системи, органів дихання та травлення. 
Психологічні компоненти дерматології.  
Підрозділ 7. Медична психологія в стоматологічній терапії та ортодонтії. 

Взаємозв'язок із здоров'ям ротової порожнини у людей з різними типами 
особистості. Роль психологічних факторів у виникненні та розвитку зубних 
хвороб. Психологічні аспекти зубного болю та ставлення до стоматологічної 
допомоги.  

Специфіка ВКХ у стоматологічних пацієнтів. Важливість відносин 
лікар-пацієнт. Особливості стоматологічної допомоги дітям та пацієнтам 
літнього віку. Психологічні аспекти естетичної стоматології та 
пародонтології. 
Підрозділ 8. Медична психологія в стоматологічній хірургії та в 
періодонтії. 

Психологічні проблеми в стоматологічній хірургії. Психологічні 
особливості пероральних хірургічних пацієнтів. Ставлення пацієнтів до 
хірургічного втручання. Психолого-корекційна корекція патологічних типів 
ВКХ у стоматологічних хірургічних пацієнтів. Психологічні проблеми в 
пародонтології. 

 
Підрозділ 9. 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. 
 

Підрозділ 10. Медична психологія в психіатрії. 

Психологія при психічних розладах. Психологічні теорії та 
класифікація неврозів. Фактори, які викликають неврози. Психологічне 
значення тривоги, нав’язливостей і депресії. Психологічна допомога при 
психічних розладах. 
Психологічні аспекти залежностей, їх типові закономірності. Психологічна 
майстерність і вигорання.  

  



СТРУКТУРА ТЕМ 
 

No. Назва теми  
Лекцій  
(годин) 

Практичних/ 
Семінарськи

х та 
лабораторних 
занять  (год) 

Індивіду
альної 
роботи 
(годин) 

Позаклас
ної 

роботи 
(годин) 

      
Розділ 1. Загальні аспекти медичної психології 

1. Предмет, завдання та 
методи медичної 
психології 

 2 1 
 

2. Поняття психічного 
здоров'я та захворювань. 
Психогігієна та психо- 
профілактика. 

 2 1 

 

3. Психосоматичний підхід у 
медичній психології. 
Психологія стресу. 

 2 1 
 

4. Внутрішня картина 
хвороби  2 1  

5. Психологія 
діагностичного та 
лікувального процесу 

 2 1 
 

      
Розділ 2.  Прикладні аспекти медичної психології  

1. Медична психологія у 
внутрішній медицині - 2 1  

2. Медична психологія в 
стоматологічній терапії та 
ортодонтії 

- 2 1  

3. Медична психологія в 
стоматологічній хірургії та в 
періодонтії. 

- 2 1  

4. Медична психологія в 
хірургії та онкології - 2 1  

5. Медична психологія в 
психіатрії. - 2 1  

          ВСЬОГО ГОДИН    30  20 10  
          ЕСТS КРЕДИТІВ     1    

 

 



 

III ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ – не передбачено 
 

IV    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
(СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ)  
  

No. Назва тем 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 
6. Медична психологія у внутрішній медицині 2 
7. Медична психологія в стоматологічній терапії та ортодонтії 2 
8. Медична психологія в стоматологічній хірургії та в періодонтії. 2 
9. Медична психологія в хірургії та онкології 2 
10. Медична психологія в психіатрії 2 

 Всього годин: 20 

 

Завідувач кафедри _________________   ___________ Копчак О.О.______ 
                                                               підпис              ПІБ 
 

 

 

 

 

 

 



V  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  
 

No. Назва теми 

1. Концепція психічного здоров’я  

2. Стрес та дистрес 

3. Вплив хронічних захворювань на психіку людини 

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

5. Психологічні особливості пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (вади 
серця, ангіна та інфаркт міокарда, гіпертонія). Медико-психологічна допомога. 

6. Психологічні особливості пацієнтів із захворюваннями легенів (астма, пневмонія, 
бронхіт). Медико-психологічна допомога 

7. Роль психологічних факторів у виникненні та розвитку зубних хвороб. Психологічні 
аспекти зубного болю та ставлення до стоматологічної допомоги.  

8. Специфіка ВКХ у стоматологічних пацієнтів. Важливість відносин лікар-пацієнт. 
Особливості стоматологічної допомоги дітям та пацієнтам літнього віку.  

9. Ставлення пацієнтів до хірургічного втручання. Психолого-корекційна корекція 
патологічних типів ВКХ у стоматологічних хірургічних пацієнтів. 

10. Психологічні проблеми в пародонтології. 

11. Психологія хворих зі злоякісними пухлинами ротової порожнини. Медико-
психологічна допомога. 

12. 
Психологічні особливості хворих із вродженими та набутими вадами організму, 
опорно-рухового апарату та травмами обличчя (вадами). Медико-психологічна 
допомога. 

13. Психологічні характеристики пацієнтів з вадами органів чуття (сліпі, глухі, німі). 
Медична та психологічна допомога. 

14. 
Медико-психологічна допомога пацієнтам із поведінковими та емоційними 
розладами, які починаються в дитячому та юнацькому віці (гіперактивні розлади, 
порушення поведінки). 

15. Медико-психологічна допомога особам, які страждають на розумову відсталість, та 
їх сім'ям. 

16. Медико-психологічна допомога пацієнтам із психологічними та поведінковими 
розладами, пов’язаними із статевим розвитком та орієнтацією. 

 

Завідувач кафедри _________________   ___________ __Копчак О.О._____ 
                                                               підпис              ПІБ 

 



 

VI . ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Концепції психічного здоров'я 
2. Стрес та дистрес 
3. Вплив хронічних захворювань на психіку людини 
4. Особистість лікаря. Професійна деформація у лікарів.  
5. Емоційне вигорання 
6. Психологічні характеристики пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (вади 
серця, стенокардія та інфаркт міокарда, гіпертонія).  
7. Медико-психологічна допомога в хірургії та стоматології. 

VII  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; 
• пояснити принципи та методи проведення психологічних досліджень та інтерпретації 
його результатів, 
• вміти вибирати оптимальну модель відносин із пацієнтом, враховуючи його соціально-
демографічні та особистісні особливості; 
• вміти враховувати психологічні чинники під час діагностики, використовувати 
вербальну та невербальну комунікацію для подолання інформаційних бар’єрів; 
• вміти оцінювати рівень відповідальності пацієнта та вживати заходів для його 
підвищення; 
• знати психологічні характеристики основних психосоматичних захворювань;  
• вміти діагностувати та коригувати риси особистості, що 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 тип 
ВКХ, 
• робити висновки про можливий напрямок психологічного втручання пацієнтів з різними 
захворюваннями. 

VIII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Вербальні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, дебати, дискусія. 
Наочні методи навчання: діаграми фігур та малюнки на дошці. Відео та фото презентації 
(за допомогою мультимедійного програмного забезпечення). 
Методи пізнавальної діяльності: розв’язування проблемних завдань, використання 
тестів для психолого-діагностичної діагностики. 
Практичні методи навчання: навчальна робота. 

 



IX . ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ 

1. Поточний контроль: перевірка конспекту лекцій лекцій, двостороннє 
спілкування на лекціях та практичних заняттях. 
2. Підсумковий контроль: презентація однієї з тем за тематикою занять 

X.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється та оцінюється 
під час практичних занять відповідно до конкретних цілей та під час 
індивідуальної роботи викладача зі студентами. 

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

 
Кількість вірних відповідей Традиційна оцінка За 200 бальною шкалою 

менше 1 2  
1-2 3  
3-4 4  
5 5  

 
Оцінювання самостійної роботи студентів проводиться під час 

поточного контролю теми під час занять. 
Максимальна оцінка, яку може отримати студент за курс, становить 

200 балів, включає максимальну кількість балів за поточну навчальну 
діяльність - 180 балів, а максимальну кількість балів за індивідуальну роботу 
- 20 балів. Мінімальна оцінка - 90 балів. 

 
Відповідність оцінок за 200-бальною шкалою до національної шкали та 

до шкали ECTS 
 
 

Відповідність за 200 
бальною шкалою 

ECTS mark Традиційні оцінки 

180–200 А Відмінно 
160–179 В Добре 
150–159 С Добре 
130–149 D Задовільно 



120–129 E Задовільно 
менше 120 F, Fx Незадовільно 

 
 
 
Оцінка, яку отримують студенти, наступним чином перетворюється на 

курс ECTS: 
 

Градація ECTS Статистичний показник 
А Кращі 10% студентів  
В Наступні 25% студентів  
С Наступні 30% студентів 
D Наступні 25% студентів 
E Останні 10% студентів 

 

  



ECTS позначення, яке отримують студенти, наступним чином 
перетворюється на традиційну шкалу оцінювання: 

ECTS  Традиційна шкала  
А «5» 
В,С «4» 
D, E «3» 
FХ,  F «2» 

 
Оцінка FХ, F («2») ставиться тим студентам, які не закінчили хоча б один 

розділ курсу після закінчення навчання. 

                                                    XI  ЗАСОБИ ОЦІНКИ 

Усне співбесіда під час практичних занять. 

Тести з множинним вибором, що включають запитання та ситуаційні 
завдання. 

XIІ. Рекомендована література 

XII. Головна література:  

1) Trull T., Prinstein M. Clinical Psychology – Boston: Wadsworth Publishing 
Co, 2013 - 614 p. 

2) Carr A. The Handbook of Child and Adolescent Clinical Psychology. – N.Y.: 
Routledge, 1999. – 985 p. 

3) Comer R.J. Abnormal Psychology. – N.Y.: Worth Publisher, 2013. – 789 p. 
4) Stricker G,, Widiger Th.A. Clinical Psychology // Handbook of psychology, 

V.8. – N.-Y: John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 615 p.  
5) Pomerantz A.M. Clinical psychology: Science, practice, and culture. - 

Thousand Oaks: SAGE Publications, 2011. – 543 p. 
6) Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings. Evidence-Based 

Assessment and Intervention / Hunter C.M., Hunter C,L., Kessler R., Editors. 
– Springer Science+Business Media New York, 2014. – 774 p. 

XII. Додаткова література: 

1) Gleitman H., Gross J., Reisberg D. Psychology. – New York – London: W.W. 
Norton & company, 2011. – 522 p. 



2) Plante Th.G. Contemporary Clinical Psychology. – N.-Y: John Wiley & Sons, 
Inc., 2005. – 618 p. 

3) Mayou R. Sharpe M., Carson A. ABC of Psychological Medicine. – London: 
BMJ Publishing Group, 2003. – 57 p. 

4) Butcher J.N., Hooley J.M., Mineka S. Abnormal Psychology. - London: 
Pearson Publishing , 2013. – 816 p. 

 

 

XIV . Інфоформаційні ресурси 

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  
 

XV . Тип підсумкового контролю успішності студентів 
Фінальний контроль здійснюється на основі запитань та тестів. 

 

 

 

 


