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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності 
“Психологія” (спеціалізація “Медична психологія”) поєднує 
знання з різних сфер медичної та загальної психології, забез-
печує професійну адаптацію майбутніх медичних психологів на 
´рунті вивчення ними основних функцій медичного психолога, 
вимог до його особистості та організації трудової діяльності.

Мета курсу — забезпечити професійну компетентність май-
бутніх практичних і медичних психологів шляхом глибокого 
оволодіння знаннями з питань генези, розвитку та структури 
розладів психічних функцій, а також сформувати уміння та 
навички щодо діагностики розладів вищих психічних функцій 
та їх відновлення.

Зміст програми відповідає нормативним вимогам підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст 
медичної психології.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів з дисципліни “Вступ до спе-
ціальності “Психологія” потребує серйозної та стійкої моти-
вації, яка визначається необхідністю ефективної професійної 
діяльності.

Активізація самостійної роботи студентами може бути забез-
печена такими факторами:

1) участю у творчій діяльності;
2) використанням у навчальному процесі активних методів 

навчання;
3) мотивуючими факторами контролю знань (рейтингова та 

накопичувальна системи оцінювання знань);
4) необхідністю обов’язкового виконання індивідуальних за-

вдань;
5) розширенням обсягу знань з дисципліни у зв’язку з робо-

тою з додатковою літературою.
Основним завданням організації самостійної роботи сту-

дентів з дисципліни “Вступ до спеціальності “Психологія” є 
навчити студентів свідомо працювати не тільки з навчальним 
матеріалом, але і з науковою інформацією, закласти основи са-



4

моорганізації та самовиховання, сформувати уміння та навич-
ки постійно підвищувати кваліфікацію.

При вивченні дисципліни “Вступ до спеціальності “Психо-
логія” взаємопов’язуються такі форми роботи: аудиторна; поза-
аудиторна пошуково-аналітична; творча наукова.

Аудиторна самостійна робота реалізується в процесі лек-
ційних, практичних і семінарських занять.

Під час практичного заняття студенти детально аналізують 
фактори, що впливають на процес проведення медико-психоло-
гічних досліджень, технологічні особливості проведення меди-
ко-психологічних досліджень у різних галузях медичної психо-
логії, методи та структурні технологічні процеси різних видів 
медико-психологічних досліджень.

У процесі практичних занять перевіряється засвоєння от-
риманих знань шляхом застосування попередньо підготовле-
ного методичного матеріалу — тестів для виявлення ступеня 
опанування студентами необхідних теоретичних і практичних 
положень. Крім того, застосовуються такі форми аудиторної 
діяльності, як опитування, аналіз типових помилок, дискусії, 
семінари, рефлексійний аналіз розуміння матеріалу тощо. 
Підготовка до таких занять потребує ´рунтовної теоретичної і 
практичної самостійної роботи студентів.

При проведенні семінарів обговорюються попередньо визна-
ченні питання, до яких студенти готують тези виступів, рефе-
рати. При проведенні семінарів визначаються: 

•	уміння	студентів	аналізувати	навчальний	матеріал;
•	здатність	формулювати	та	відстоювати	свою	позицію;	
•	активність;
•	можливість	науково	мислити;
•	навички	самостійної	роботи	 з	літературою,	першоджере-

лами з дисципліни та методикою їх опрацювання;
•	якість	написання	рефератів	тощо.
Дискусії дозволяють виявити індивідуальні особливості ро-

зуміння обговорюваного питання, навчитись у творчій супереч- 
ці визначати істину, встановлювати особисту і спільну точки 
зору з обговорюваної проблеми. В процесі дискусії студенти 
збагачують зміст вже відомого матеріалу, впорядковують і за-
кріплюють його.
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Форми проведення семінарів і дискусій можуть бути різни-
ми. З дисципліни “Вступ до спеціальності “Психологія” засто-
совують такі форми: 

•	запитання	і	відповіді	з	коментарями;
•	розгорнуті	бесіди;
•	дискусії	за	принципом	“круглий	стіл”;
•	обговорення	письмових	рефератів	 студентів	 та	 їх	 оціню-

вання;
•	вирішення	проблемних	питань	та	розбір	конкретних	ситу-

ацій;
•	в	режимі	“мозкова	атака”	або	у	формі	“потоку	ідей”;	
•	“майстер-класи”.
Позааудиторна робота з дисципліни “Вступ до спеціаль-

ності “Психологія” має характер пошуково-аналітичної і нау-
кової роботи. Завдання, які виникають у студентів у процесі 
самостійної роботи, сприяють мисленню, формуванню умінь та 
навичок. Завдання для самостійної роботи поглиблюють та за-
кріплюють знання та уміння, які студенти отримують на лек-
ціях та практичних заняттях. Доцільними при вивченні дис-
ципліни “Вступ до спеціальності “Психологія” є такі форми 
проведення самостійної роботи, як: 

•	пошук	та	огляд	наукових	джерел	за	заданою	проблемати-
кою;    

•	підготовка	рефератів;	
•	формулювання	понять;
•	відповідальне	виконання	домашніх	завдань;	
•	ретельна	підготовка	до	семінарських	занять	і	дискусій	різ-

них видів тощо.

Змістовий модуль I. Загальнотеоретичні питання медичної 
психології 

Тема 1. Предмет і завдання медичної психології

Завдання: розглянути поняття, предмет, завдання та загальну 
історію розвитку медичної психології, розвиток психологічної на-
уки в Україні, розділи медичної психології, методи дослідження, 
поняття про симптом, синдром, нозологію, отримати уявлення 
про етіологію та патогенез порушень психіки та поведінки, виз-
начити вплив психічних факторів на соматичне здоров’я.
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Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Розвиток психологічної науки в Україні.
 2. Методи дослідження в медичній психології.

Література: основна [1–6; 8; 10];
додаткова [1; 7; 9; 11; 12]

Тема 2. Основи медичної психології

Завдання: визначити взаємозв’язок мозку та психіки, пси-
хосоматичні взаємозв’язки, розглянути теорії психосоматичних 
взаємовідношень (психоаналітичну, нейрогуморальну, фізіоло-
гічну, кортико-вісцеральну), рефлекторну природу психіки, 
розвиток психіки людини в онтогенезі, роль біологічних та 
соціальних чинників у формуванні психіки людини, визначи-
ти вплив психічних факторів на соматичне здоров’я людини, 
вчення про несвідоме, темперамент, характер та особистість, 
акцентуації характеру, розглянути психодинамічні підходи в 
медицині.

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Взаємозв’язок мозку та психіки.
 2. Вчення про несвідоме. 
 3. Психодинамічні підходи в медицині. 
 4. Рефлекторна природа психіки. 

Література: основна [1; 3; 4; 8–10; 13–16];
додаткова [1; 3; 7; 9; 11; 12]

Тема 3. Основні науково-методичні підходи в медичній 
психології

Завдання: визначити основи клініко-психологічного дослі-
дження, мету та завдання проведення клініко-психологічного 
дослідження, методи клініко-психологічного дослідження, роз-
глянути основні методи визначення психологічного стану па-
цієнта в клініці, методи спостереження та самоспостереження, 
визначити цілеспрямованість психологічної бесіди, особливості 
роботи з медичною документацією, дати визначення психічного 
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здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини, розглянути 
експериментально-психологічні методи в медичній психології 
та їх призначення, принципи побудови комплексного клініко-
психологічного дослідження в клініці з урахуванням віку та 
культуральних особливостей пацієнтів, основні сучасні класи-
фікації психічних та поведінкових розладів (МКХ-10, DSM-IV), 
підходи до обстеження хворих — клінічний, експерименталь-
но-психологічний, медико-психологічний, медико-соціальний, 
соціально-психологічний.

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Мета і завдання проведення клініко-психологічного дослі-
дження.

 2. Основні методи визначення психологічного стану пацієнта в 
клініці.

 3. Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, анам-
нез захворювання (зі слів хворого та осіб, які знають хворо-
го), опис психологічного стану.

Література: основна [2–4; 7; 9; 12; 13; 17; 18];
додаткова [1; 4; 5; 7; 9; 11; 12]

Тема 4. Зв’язок медичної психології з іншими 
дисциплінами

Завдання: розглянути міждисциплінарні зв’язки між медич-
ною психологією та іншими дисциплінами (психіатрією, невро-
логією, наркологією, загальною психологією, патопсихологією, 
нейропсихологією, дефектологією, сексологією тощо), медико-
психологічні аспекти в соматичній, психіатричній, психосо-
матичній клініках, особливості взаємодії лікаря та медичного 
психолога.

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Основні сучасні класифікації психічних та поведінкових 
розладів (МКХ-10, DSM-IV). 

 2. Медико-психологічні аспекти в психіатричній клініці.
Література: основна [3; 4; 8–10; 13–18];

додаткова [3; 7–12]
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Змістовий модуль II. Організація діяльності медичного 
психолога

Тема 5. Мета і завдання діяльності медичного 
психолога

Завдання: розглянути основні питання, що стоять перед ме-
дичними психологами (оцінювання психічного стану пацієнта, 
оцінювання змін у психічному стані хворого під впливом лі-
кувальної терапії та психокорекції, диференційна діагностика, 
експертні питання — судово-психологічна, військово-психоло-
гічна, комплексна судова психолого-психіатрична експерти-
за), ознайомитися з методикою та особливостями отримання 
даних для діагностики, дослідження динаміки психічних по-
рушень при проведенні медикаментозного лікування, участі в 
експертній роботі; участі в реабілітаційній роботі, дослідження 
недостатньо вивчених психічних захворювань, участі в психо-
терапії, визначити організаційну роль медичного психолога в 
діяльності психологічної служби медичних установ.

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

1. Основні питання, які виникають перед медичними психоло-
гами.
2. Дослідження динаміки психічних порушень при проведенні 
медикаментозного лікування. 
3. Участь медичних психологів у реабілітаційній роботі. 
4. Дослідження недостатньо вивчених психічних захворювань.

Література: основна [2; 5–7; 11–13; 16–18];
додаткова [1–5; 7; 9; 11; 12]

Тема 6. Основи організації діяльності медичного 
психолога, його функції

Завдання: визначити соціально-психологічні основи управ-
ління медичними колективами, суть понять “група”, “колек-
тив”, “натовп”, розглянути соціально-психологічний клімат у 
колективі медичних працівників, особливості вивчення соціаль-
но-психологічного клімату в лікарняних установах різного про-
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філю (амбулаторія, стаціонар, невідкладна швидка допомога), 
взаємодії медичного психолога з лікарями та соціальними пра-
цівниками, розглянути роль медичного психолога в організації 
діяльності медико-психологічної служби в медичній установі, 
ознайомитися з функціонуванням патопсихологічної лабора-
торії (визначити її мету та завдання, функціональні обов’язки 
психолога, нормативні документи, штатний розпис).

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Соціально-психологічний клімат у колективах медичних 
працівників різного профілю. 

 2. Патопсихологічна лабораторія, її мета та завдання, функ-
ціональні обов’язки психолога, нормативні документи, 
штатний розпис.

Література: основна [1; 3; 4; 8; 9; 13–18];
додаткова [1; 7–10; 12]

Тема 7. Фахові, етичні та деонтологічні вимоги до 
медичного психолога. Особливості професійної 
діяльності в різних закладах

Завдання: розглянути основи медичної деонтології, створити 
професіограми медичного психолога, лікаря загальної практи-
ки (сімейного лікаря), хірурга, акушера-гінеколога, педіатра, 
стоматолога, лікарів медико-профілактичного напряму, визна-
чити професійні знання й уміння медичного психолога та його 
психологічні особливості, вимоги до особистості медичного 
психолога, особливості роботи медичного психолога у психіат-
ричній клініці, клініках внутрішніх, хірургічних, онкологіч-
них, стоматологічних, геронтологічних, акушерсько-гінеколо-
гічних, дитячих хвороб, особливості суїцидальної поведінки 
хворих з різними захворюваннями, розглянути психологічні 
аспекти болю, медико-психологічні аспекти танатології (став-
лення хворих до смерті, психологічні стадії помирання, страх 
смерті та психологічна допомога умираючому), особливості ро-
боти медичного персоналу у відділеннях паліативної медици-
ни, поняття “евтаназія”, її оцінку з позицій медичної етики та 
правові аспекти.
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Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Професіограми медичного психолога, лікаря загальної прак-
тики. 

 2. Вимоги до особистості медичного психолога. 
 3. Психологічні аспекти болю. 
 4. Особливості роботи медичного персоналу у відділеннях 

паліативної медицини.
Література: основна [4–7; 9; 11; 12; 14; 17];

додаткова [1–4; 6; 9; 10; 12]

Тема 8. Основи взаємодії “медичний психолог — 
пацієнт”. Психологія лікувального процесу

Завдання: розглянути особливості психології хворого, став-
лення до хвороби, психології лікувального процесу, психологіч-
ні аспекти лікарської діяльності, відносин “лікар — хворий”, 
ятрогенний, дидактогенний, психосоматичний підхід у сучасній 
медицині, ознайомитися з поняттям “валеологія”, визначити 
місце валеології в системі наук про здоров’я людини, дати ви-
значення поняття “здоров’я” за ВООЗ, вивчити його критерії, 
розглянути основні сучасні методи психотерапії, методи та тех-
ніку проведення раціонального переконання, сугестії у стані 
бадьорості (навіювання), ауторелаксації.

Форма звіту: конспект.

Теми рефератів

 1. Відносини “лікар — хворий”. 
 2. Психосоматичний підхід у сучасній медицині. 
 3. Валеопсихологія, валеопедагогіка. 
 4. Визначення поняття “здоров’я” ВООЗ, його критерії. 
 5. Методи та техніка проведення раціонального переконання, 

сугестії у стані бадьорості (навіювання), ауторелаксації.
Література: основна [1–4; 8; 9; 11–15; 18];

додаткова [1; 7–9; 11; 12]



11

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Крім аудиторних занять, навчальні плани з навчальної дис-
ципліни “Вступ до спеціальності “Психологія” передбачають 
самостійну роботу студентів, яка має на меті формування пізна-
вальної активності, засвоєння основних вмінь та навичок робо-
ти з навчальним матеріалом, поглиблення та розширення вже 
здобутих знань, підвищення рівня організованості студентів.

Особливої уваги при самостійному опрацюванні зазначеної в 
навчально-тематичному плані тематики потребують розділи, за 
якими не передбачено лекції.

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти 
вміннями та навичками:

•	організації	самостійної	навчальної	діяльності;
•	самостійної	роботи	в	бібліотеці	з	каталогами;
•	праці	 з	 навчальною,	 навчально-методичною,	 науковою,	

науково-популярною літературою;
•	конспектування	літературних	джерел;
•	роботи	з	довідковою	літературою;
•	опрацювання	статистичної	інформації.
Кожен студент повинен вміти раціонально організовувати 

свою навчальну діяльність. Важливим є вміння скласти план 
своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб 
план самостійного навчання був реальним і його виконання да-
вало плідні наслідки у навчальному процесі.

Для успішної самостійної роботи значну частину часу сту-
дент витрачає роботі в бібліотеці. Треба розуміти сутність 
складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швид-
ко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості 
бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літера-
турними джерелами студентові корисно скласти бібліографію, 
заповнити бібліографічні картки на необхідні книги, брошури 
або статті. Для роботи у провідних бібліотеках Києва студенту 
треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, 
вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно 
заповнювати бланки вимог на літературу тощо.

Відібрана для самостійного опрацювання література може 
бути різною і за обсягом наукових даних, і за характером їх-
нього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацюван-



12

ня матеріал (глави, розділи, підрозділи тощо), а також розсор-
тувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що 
для ознайомлення). Процес читання має відбуватися повіль-
но, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повер-
татися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність 
думки автора. Значення незнайомих термінів треба одразу ж 
з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або 
спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою 
корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, 
висловів на окремих аркушах паперу із зазначенням автора, 
джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, 
розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного до-
цільно формулювати у вигляді тез. Конспект є стислим викла-
дом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. 
Він має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами 
і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, 
вислови треба записувати в конспект повністю, даючи посилан-
ня на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування 
важливо дотримуватися логічного зв’язку окремих складових 
тексту. У конспекті можна підкреслювати найважливіші тео-
ретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на 
полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріа-
лу сприяє процесу мислення, активізує вміння формулювати 
свої думки в короткій змістовній формі, допомагає кращому 
засвоєнню навчального матеріалу.

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну “Вступ 
до спеціальності “Психологія” студентові необхідно користува-
тися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедич-
ними словниками, галузевими довідниками тощо.

Вивчення курсу “Вступ до спеціальності “Психологія” су-
проводжується складанням схем, графіків, таблиць з їхнім 
подальшим аналізом. Схеми, які складають студенти, повинні 
бути наочними, змістовними, логічно об´рунтованими. Вели-
кий обсяг цифрової, медичної чи психологічної інформації до-
цільно зводити у таблиці, це впорядковує дані, робить їх зруч-
нішими для сприйняття.
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Навчальним планом дисципліни “Вступ до спеціальності 
“Психологія” передбачено контроль засвоєння знань у вигляді 
виконання контрольної роботи реферативного типу.

Контрольна робота має на меті виявити ступінь засвоєння 
студентами понять про норму та аномалію психічного розвит-
ку; порушення окремих психічних процесів; про психогенні 
порушення, акцентуації характеру та психопатії; органічні 
розлади та розлади внаслідок ендогенно-процесуального захво-
рювання; методи психологічної допомоги дітям з відхиленнями 
від нормального розвитку.

Тему контрольної роботи з дисципліни “Вступ до спеціаль-
ності “Психологія” визначає викладач.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Історія медичної психології. 
 2. Розділи медичної психології. 
 3. Уявлення про етіологію та патогенез порушень психіки та 

поведінки.
 4. Мозок та психіка. 
 5. Психологія свідомості та самосвідомості. 
 6. Темперамент, характер та особистість, акцентуації характе-

ру. 
 7. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітич-

на, нейрогуморальна, фізіологічна, кортико-вісцеральна. 
 8. Розвиток психіки людини в онтогенезі. 
 9. Основи клініко-психологічного дослідження. 
 10. Методи клініко-психологічного дослідження. 
 11. Метод спостереження і самоспостереження. 
 12. Робота з медичною документацією. 
 13. Експериментально-психологічні методи в медичній психо-

логії та їх призначення. 
 14. Принципи побудови комплексного клініко-психологічного 

дослідження в клініці з урахуванням віку та культураль-
них особливостей пацієнтів.

 15. Міждисциплінарні зв’язки між медичною психологією та 
іншими дисциплінами: психіатрією, неврологією, нарколо-
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гією, загальною психологією, патопсихологією, нейропси-
хологією, дефектологією, сексологією тощо.

 16. Медико-психологічні аспекти в соматичній та психосома-
тичній клініках.

 17. Взаємодія лікаря та медичного психолога. 
 18. Методика та особливості організації діяльності. 
 19. Аспекти діяльності: отримання даних для діагностики, 

участь в експертній роботі, участь у психотерапії.
 20. Соціально-психологічні основи управління медичними ко-

лективами. 
 21. Група, колектив, натовп. 
 22. Роль медичного психолога в організації діяльності медико-

психологічної служби в медичній установі. 
 23. Основи медичної деонтології. 
 24. Професійні знання й уміння медичного психолога та його 

психологічні особливості. 
 25. Особливості роботи медичного психолога у стаціонарах різ-

ного профілю. 
 26. Медико-психологічні аспекти танатології. 
 27. Ставлення до хвороби. 
 28. Хворий та медичне середовище. 
 29. Ятрогенії, їх види та профілактика. Дидактогенії. 
 30. Валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров’я 

людини. 
 31. Психогігієна, психопрофілактика. 
 32. Рівні психологічної адаптації людини. 
 33. Основні сучасні методи психотерапії. 
 34. Психологія лікувального процесу. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Історія становлення медичної психології.
 2. Актуальні проблеми сучасної медичної психології.
 3. Предмет і завдання медичної психології.
 4. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез порушень 

психіки та поведінки.
 5. Розділи медичної психології.
 6. Мозок і психіка. Взаємозв’язок мозку та психіки.



15

 7. Психосоматичні взаємозв’язки. Теорії психосоматичних 
взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіо-
логічна, кортико-вісцеральна.

 8. Рефлекторна природа психіки.
 9. Розвиток психіки людини в онтогенезі.
 10. Роль біологічних та соціальних чинників у формуванні 

психіки людини.
 11. Вплив психічних факторів на соматичне здоров’я людини.
 12. Психологія свідомості та самосвідомості.
 13. Вчення про несвідоме.
 14. Темперамент, характер та особистість, акцентуації характе-

ру.
 15. Психодинамічні підходи в медицині.
 16. Сучасні методи дослідження в медичній психології.
 17. Основні методи визначення психологічного стану людини.
 18. Експериментально-психологічні методи, їх призначення. 

Проективні та психометричні тести.
 19. Метод спостереження і самоспостереження.
 20. Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, анам-

нез захворювання (зі слів хворого та осіб, які знають хворо-
го), опис психологічного стану.

 21. Поняття про симптом, синдром, нозологію.
 22. Основні види розладів відчуттів та сприйняття в загальній 

клінічній практиці.
 23. Основні види розладів пам’яті в загальній клінічній прак-

тиці.
 24. Основні види розладів уваги в загальній клінічній практи-

ці.
 25. Розлади емоцій у клінічній практиці.
 26. Хворобливі зміни потягів, волі та поведінки.
 27. Загальна характеристика психічних розладів при різних 

видах патології.
 28. Психічне реагування на захворювання.
 29. Проблеми залежної поведінки (алкоголізм, наркоманія 

тощо) та роль медичного психолога.
 30. Проблеми саморуйнівної поведінки і роль медичного психо-

лога.
 31. Немедикаментозні та альтернативні методи лікування 

психічних і поведінкових розладів.
 32. Історія розвитку медичної етики та деонтології.
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 33. Основи медичної деонтології.
 34. Проблеми етики та деонтології у медичній психології.
 35. Конфіденційність, повага особистості пацієнта (клієнта), 

його свободи та незалежності, честі й гідності, позиція “не 
зашкодити” в діяльності медичного психолога.

 36. Професійна компетентність як основа діяльності медичного 
психолога.

 37. Роль медичної психології в загальній клінічній практиці.
 38. Організація психологічної служби в лікувальних закладах.
 39. Терапевтичний альянс медичного психолога та лікаря в об-

стеженні й лікуванні проблемних пацієнтів.
 40. Праця медичного психолога у психіатричному закладі.
 41. Медичний психолог у системі лікування та реабілітації в 

лікувально-профілактичних закладах (терапевтичного й 
хірургічного профілю).

 42. Робота медичних психологів у кризових центрах.
 43. Праця медичного психолога в закладах соціальної допомоги 

інвалідам.
 44. Міждисциплінарні зв’язки між медичною психологією та 

іншими дисциплінами: психіатрією, неврологією, нарколо-
гією, загальною психологією, патопсихологією, нейропси-
хологією, дефектологією, сексологією тощо.

 45. Медико-психологічні аспекти в соматичній, психіатричній, 
психосоматичній клініках.

 46. Методика оцінювання психічного стану пацієнта.
 47. Методика оцінювання змін у психічному стані хворого під 

впливом лікарської терапії та психокорекції.
 48. Методика проведення диференційної діагностики.
 49. Методика та особливості отримання даних для діагности-

ки.
 50. Методика оцінювання динаміки психічних порушень при 

проведенні медикаментозного лікування.
 51. Експертні питання: судово-психологічна, військово-психо-

логічна, комплексна судова психолого-психіатрична екс-
пертиза.

 52. Підходи до проведення реабілітаційної роботи.
 53. Особливості дослідження недостатньо вивчених психічних 

захворювань.
 54. Участь медичного психолога в психотерапії.
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 55. Соціально-психологічні основи управління медичними ко-
лективами.

 56. Соціально-психологічний клімат у колективі медичних пра-
цівників.

 57. Особливості вивчення соціально-психологічного клімату в 
лікарняних установах різного профілю (амбулаторія, ста-
ціонар, невідкладна швидка допомога).

 58. Взаємодія медичного психолога з лікарями та соціальними 
працівниками.

 59. Роль медичного психолога в організації діяльності медико-
психологічної служби в медичній установі.

 60. Патопсихологічна лабораторія, її мета та завдання, функ-
ціональні обов’язки психолога, нормативні документи, 
штатний розпис.

 61. Робота з медичною документацією.
 62. Катамнестичний аналіз медичної документації.
 63. Принципи побудови комплексного клініко-психологічного 

дослідження в клініці з урахуванням віку та культураль-
них особливостей пацієнтів.

 64. Основні сучасні класифікації психічних та поведінкових 
розладів (МКХ-10, DSM-IV).

 65. Психограма медичного психолога.
 66. Основні принципи професійної діяльності медичного психо-

лога: загальна характеристика.
 67. Професійна компетентність медичного психолога: визначен-

ня та основні складові.
 68. Вимоги до моральних, комунікативних, інтелектуальних 

якостей медичного психолога, його самосвідомість.
 69. Професіограми медичного психолога, лікаря загальної 

практики (сімейного лікаря), хірурга, акушера-гінеколога, 
педіатра, стоматолога, лікарів медико-профілактичного на-
пряму. 

 70. Професійні знання й уміння медичного психолога та його 
психологічні особливості.

 71. Особливості роботи медичного психолога в психіатричній 
клініці.

 72. Особливості роботи медичного психолога в клініках внут-
рішніх, хірургічних, стоматологічних хвороб.

 73. Особливості роботи медичного психолога в клініках аку-
шерсько-гінекологічних, дитячих хвороб.
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 74. Особливості роботи медичного психолога в клініках онко-
логічних, геронтологічних хвороб, відділеннях лікування 
СНІДу.

 75. Особливості суїцидальної поведінки хворих з різними за-
хворюваннями.

 76. Психологічні аспекти болю.
 77. Медико-психологічні аспекти танатології: ставлення хво-

рих до смерті, психологічні стадії помирання, страх смерті 
та психологічна допомога умираючому.

 78. Особливості роботи медичного персоналу у відділеннях 
паліативної медицини.

 79. Евтаназія, її оцінка з позицій медичної етики та правові 
аспекти.

 80. Психологія хворого. Ставлення до хвороби.
 81. Психологія лікувального процесу.
 82. Хворий та медичне середовище.
 83. Психологічні аспекти лікарської діяльності.
 84. Відносини “лікар — хворий”.
 85. Ятрогенії, їх види та профілактика.
 86. Психосоматичний підхід у сучасній медицині.
 87. Валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров’я 

людини.
 88. Валеопсихологія, валеопедагогіка. Визначення поняття 

“здоров’я” ВООЗ, його критерії. Визначення психічного 
здоров’я та рівнів психологічної адаптації людини.

 89. Психогігієна, психопрофілактика.
 90. Основні сучасні методи психотерапії.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінки “відмінно” заслуговує відповідь студента, що вияв-
ляє бездоганні знання теоретичного курсу в повному обсязі, 
розуміння напрямів і методів прикладного застосування соціо-
логічних теорій, вміння обирати методи дослідження залеж-
но від його проблематики, вміння розробляти інструментарій 
дослідження, чітке розуміння процедур кожного методу; при 
цьому також враховується його активність на семінарських 
(практичних, лабораторних) заняттях, виконання передбачено-
го програмою обсягу самостійної роботи. 
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Оцінки “добре” заслуговує відповідь студента, який розкрив 
всі питання екзаменаційного білета, виявляючи при цьому 
знання теоретичного курсу в повному обсязі, розуміння напря-
мів і методів прикладного застосування соціологічних теорій, 
вміння обирати методи дослідження та розробляти інструмен-
тарій, здатність уявляти процедури кожного методу; при цьому 
також враховуються його активність на семінарських (прак-
тичних, лабораторних) заняттях, виконання передбаченого 
програмою обсягу самостійної роботи. 

Оцінки “задовільно” заслуговує відповідь, яка виявляє знан-
ня теоретичного курсу в неповному обсязі та уявлення щодо 
процедур дослідження і розробки інструментарію, але містить 
неточності, помилки, неповноту аргументації; при цьому також 
враховується його активність на семінарських (практичних, 
лабораторних) заняттях, виконання передбаченого програмою 
обсягу самостійної роботи. 

Оцінки “незадовільно” заслуговує відповідь студента, яка 
виявляє незнання навчального матеріалу в межах програми 
навчального курсу та нездатність розробляти інструментарій і 
застосовувати процедури дослідження; при цьому також врахо-
вується його активність на семінарських (практичних, лабора-
торних) заняттях, виконання передбаченого програмою обсягу 
самостійної роботи. 
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