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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Медична психологія
Викладач (-і) Пострелко В.М.
Контактний телефон викладача 067-764-28-91
E-mail викладача postrelkovm@ukr.net
Формат дисципліни Нормативна/вибіркова
Обсяг дисципліни 90 год
Посилання на сайт дистанційного 
навчання

postrelkovm@ukr.net

Консультації Немає за програмою
2. Анотація до курсу

‘Згідно до навчального плану дисципліну «Медична психологія» студенти вивчають на З 
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.______________

3. Мета та цілі курсу
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; ________________________________________

4. Результати навчання (компетентності)
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__________
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5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Практичні (семінарські) заняття 20
Самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр - 5 Спеціальність- 222 Курс- 5 Нормативний/вибір 

ко вий
Тематика курсу

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 3 ДИСЦИПЛІНИ 90 10 20 60

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання курсу
Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і вмінь на 
практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою 
підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. Формами поточного 
контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної послідовності 
дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на фотографії чи схемі 
(«розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на фотографіях, макро- і 
мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, «незадовільно» -  2), 
отримані студентами, виставляються у журналах обліку відвідування та успішності академічної 
групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді екзамену (диф.заліку, заліку) 
(письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну



навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою 
оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент 
повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки) . 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 заліком)______ __________ __________

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
! 4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136

4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
! 4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127

4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125
4,67 187 4,14 166 3,62 145 зд 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122

І 4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121
4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140

Менше 3 Недос
татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139

4,5 180 3,97 159 3,45 138
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для допуску до 
екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок 
за традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
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 модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкапа

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 Недоста

тньо4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю засвоєння 
студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3„ Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкаяа Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% від 
максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну 
діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до письмової роботи
Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння 
практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не 
менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний залік) - 80 балів. 
Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою:

«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення максимального балу 
підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у варіанті і перемножується на кількість 
правильних тестових відповідей студента. __________________________ ________________________
Практичні заняття Модуль 1
Аудиторна робота
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1-4 сума

Т5-8....
Контрольна робота -  20 Контрольна робота -  20
Тест -  10 Тест -  10
Робота на парах -  5 Робота на парах -  5

Реферат -  15
50

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за поточний 
контроль знань (усне опитування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-



трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково

враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 
Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом

чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним 
планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання

поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
___________________________________ практичного матеріалу.____________________________________
________________________________ 8. Рекомендована література_________________________________

1. Kapp А. Довідник дитячої та підліткової клінічної психології. - Н.И .: Руутлідж, 1999. - 985 с.
2. Ком ер Р. Й. Аномальна психологія. - Н.Й .: Варто видавець, 2013. - 789 с.
3. Медична психологія: Підручник / І.С.Вітенко. - K.: Здоров'я, 2007.
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Коваль I.A., Максименко К.С., Папуча М.В.; - Вінниця: Нова книга, 2008.

5. Медична психологія: державний національний підручник / 1. 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 A.I., 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 Со, 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 X ./- 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.


