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ВСТУП 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Психологія здоров’я 

та клінічна психологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості психології хворої 
людини, формування здорового способу життя та профілактики порушення 
психічних функцій в процесі життєдіяльності та при різних захворюваннях, в тому 
числі система медичних, психологічних і соціальних заходів, що зменшують ризик 
хвороби у вразливих групах населення та попереджають подальший розвиток 
хвороби, втрату працездатності й спрямованих на максимально раннє і ефективне 
повернення пацієнтів, інвалідів та осіб з вадами розвитку до суспільно корисної 
праці та активного соціального життя. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана із анатомією та 
фізіологією людини, психологією, основами практичної діяльності у фізичній 
терапії та ерготерапії (вступ до спеціальності), паліативною допомогою та 
фізичною і психологічною реабілітацією важко-хворих. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістового 
модулю,  що  викладається у одному семестрі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є обсяг знань і навичок, які 

повинні одержати студенти. Курс передбачає формування визначених освітньо-
професійною програмою (ОПП) загальних та фахових компетентностей, зокрема 
здатності до вирішування складних спеціалізованих задач та практичних проблем, 
пов’язаних із  особливостями перебігу захворювань, ознайомлення студентів з 
теорією та практикою психологічної реабілітації, формування у студентів-фізичних 
терапевтів, ерготерапевтів уявлень про внутрішню картину хвороби пацієнта та 
психосоціальні чинники, які впливають на його особистість.   

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
– надати студентам теоретичні знання щодо основ психологічної реабілітації;  
– сформувати у студентів знання про «загальну картину хвороби» пацієнта та 

чинники, що впливають на її формування;  
– ознайомити з психотерапевтичними та психокорекційними технологіями в 

роботі фізичного терапевта, ерготерапевта.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
–  мету та завдання психологічної реабілітації;  
– тлумачення поняття «внутрішня картина хвороби» та чинники, що 

впливають на її формування;  
– особливості психологічної адаптації до змін у життєвій ситуації в результаті 

хвороби;  
– соціально-психологічні причини, що перешкоджають пацієнту повернутися 

до праці після ряду захворювань;  
– психотерапевтичні та психокорекційні технології в роботі з пацієнтами; 
– методи вербального та невербального спілкування з пацієнтами/ клієнтами у 

різних станах, опікунами, членами сім’ї, близькими та усіма учасниками 
реабілітаційного процесу;  

 – методи ефективного спілкування, менеджменту командної роботи, основи 
менеджменту та управління;  
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– свої професійні права та обов’язки; принципи науково доказової практики; 
– соціальні норми, природу і суспільство, історію розвитку предметної 

області, її місце у загальній системі знань ;  
–принципи здорового способу життя;  
уміти:  

– аналізувати «внутрішню картину хвороби» пацієнта;  
– виділяти соціально-психологічні чинники, що визначають психічний стан 

пацієнта в різні строки від початку захворювання;  
– володіти основами психотерапевтичних і психокорекційних технологій у 

роботі з пацієнтами;  
– враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність спілкування; 

використовувати відкриті і закриті питання; визначати і інтерпретувати 
невербальні сигнали спілкування; спілкуватися професійно та зрозуміло з 
пацієнтами/ клієнтами, опікунами, членами сім’ї та усіма учасниками 
реабілітаційного процесу; перевіряти чи пацієнт /клієнт розуміє надану 
інформацію;  

– працювати у команді, дотримуватися меж професійної компетентності, 
етичних та моральних принципів; демонструвати поведінку, яка сприяє 
формуванню сприятливої робочої атмосфери;  

– застосовувати знання ефективного спілкування, менеджменту та управління, 
демонструвати поведінку яка сприяє формуванню мотивації;  

– формувати свою професійну відповідальність, діяти відповідно до неї; 
приймати рішення застосовуючи принципи науково доказової практики; діяти у 
межах посадових обов’язків та професійної компетентності;  

– провадити здоровий спосіб життя та навчати цьому пацієнта/клієнта та/або 
родичів, опікунів, близьких;  

– удосконалювати професійну діяльність відповідно до сучасних науково-
доказових даних.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану 
людини. Поняття про психічне здоров’я. Предмет вивчення медичної психології 
та основні її завдання. Теоретичні та методологічні проблеми медичної психології. 
Історичні етапи розвитку медичної психології у світі та на Україні. Методи 
психологічного дослідження. Критерії здоров’я ВООЗ та визначення психічного 
здоров’я 

Тема 2. Психологія особистості. Внутрішня картина хвороби. Визначення 
поняття індивід та індивідуальність. Основні властивості людини, як індивіду. 
Теорії, які пояснюють механізми темпераменту, властивості темпераменту. 
Основні положення вчення про характер. Типологія акцентуацій, класифікація 
акцентуацій характеру по К. Леонгарду, М.С. Личко. Тактика поведінки лікаря з 
пацієнтами, що мають акцентуйовані риси характеру. Структура особистості, 
основні її компоненти. Поняття про внутрішню картину хвороби. Рівні внутрішньої 
картини хвороби. Фактори, які впливають на формування внутрішньої картини 
хвороби. Типологія патологічних форм реагування на захворювання за 
класифікацією Р. Конєчного, М. Боухала та Л.Є.Личко, Н.Я. Іванова. 
Характеристика типів патологічного реагування на захворюванн. Основні 
принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби та тактика лікаря 
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відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу. Визначення 
таких форм психологічного реагування на захворювання, як дисимуляція, 
симуляція, агравація. 

Тема 3. Стан психологічних функцій і хвороба. Клініко-психологічні 
особливості психічної діяльності людини. Особливості відчуттів та сприйманні у 
соматично хворих. Вплив хвороби не емоційно-вольову сферу людини. 
Особливості інтелекту та мови при соматичних хворобах та їх вплив на процес 
лікування. Зміни волі та потягів людини під час захворювання. Критерії ясної 
свідомості та стани порушеної свідомості при різних захворюваннях. 

Тема 4. Психологія медичних працівників. Основні вимоги до особистості 
медичного працівника. Визначення поняття «лікарський обов’язок» та «лікарська 
таємниця». Причини та види лікарських помилок. Ознаки «синдрому вигорання» та 
шляхи його попередження. 

Тема 5. Психологія лікувально-діагностичного процесу. Основні вимоги до 
особистості медичного працівника.Психологічні особливості етапів діагностичного 
процесу. Інформування хворого про його діагноз. Основні види ятропатій. Основні 
види спілкування. Засоби та види спілкування. Вплив зовнішніх умов 
міжособистісного контакту на ефективність спілкування. Ознаки конфліктної 
ситуації. Способи вирішення конфліктів та вміння їх попереджувати. 

Тема 6. Психосоматичні розлади. Патогенетичні механізми виникнення 
великих психосоматичних захворювань. Основні клінічні прояви та сучасні 
погляди на механізми виникнення психосоматичних хвороб. Основні теорії 
психосоматичних співвідношень. Диференцiально-дiагностичнi критерії 
психічного здоров`я, стану фiзiологiчної адаптації, емоційної напруги, 
дезадаптації з метою напрацювання стилю поведінки конкретної людини. Роль 
емоційного стресу в етіопатогенезі психосоматичних захворювань. Механізми 
психологічного захисту особистості. Діагностичні критерії та «маски» прихованих 
депресій. Психологічні особливості хворих з різними психосоматозами. 

Тема 7. Психологічні особливості хворих з різними захворюваннями. 
Особливості психіки хворих в терапевтичній клініці. Особливості психіки 
хірургічного та онкологічного хворого в залежності від етапу лікування. 
Психологічні зміни у хворих при ендокринній патології. Особливості психіки 
хворих при інфекційних захворюваннях. Зміни психіки хворих при вадах розвитку 
та пошкодження обличчя та тіла. Психологічні зміни особистості вагітних жінок 
в залежності від триместру вагітності та психічні розлади періоду вагітності та 
пологів. Особливості психіки хворих дітей та осіб похилого віку. 

Тема 8. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної поведінки, 
танатології та евтаназії. Критерії відмежування патологічних форм девіантної 
поведінки від непатологічних. Фактори, що обумовлюють формування розладів 
поведінки. Способи взаємодії індивіда і реальності. Психологічні особливості осіб з 
аддиктивними формами поведінки. Клінічні форми девіантної поведінки. 
Особливості суїцидальної поведінки. Форми мотивації вживання алкоголю та 
наркотичних речовин. Особливості порушення харчової поведінки. 

Тема 9. Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії. 
Характеристика основних сучасних психологічних шкіл. Основні фактори 
психотерапії. Класифікація психотерапевтичних методик. Покази та протипокази 
до застосування психотерапевтичних методик. Особливості різних методів 
психотерапії та їх характеристика. Визначення та характеристика поняття 
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психогігієна та психопрофілактика. Особливості первинної, вторинної та третинної 
психопрофілактики. 

3. Рекомендована література 
Основна 

1. Довідник сімейного лікаря з питань психосоматики : довід. вид. / Н. О. 
Марута та ін. ; за ред. I. С. Вітенка. - Київ : Здоров'я, 2012. - 384 с.  

2. Клінічна психологія : Навчальний посібник / Укл. Ю.П. Никоненко. – Київ : 
КНТ, 2016. – 369 с. 

3. Курило В. О. Загальна та медична психологія : навч. посіб. / В. О. Курило. - 
Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 358 с.  

4. Кутішенко В. П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: 
практикум: навч. посіб. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька.– К.:Каравела, 2009.–
448 с. 

5. Медична психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко 
та ін. ; за заг. ред. С. Д. Максименка. - 2-ге вид. - Київ : Слово, 2014. - 520 с. 

6. Основи  медичної  психології :  навч.-метод.  посіб. для студ. вищ. мед. навч. 
закл. ІV рів. акред. та лік.-інтерн. / Ждан В.М., Скрипніков А.М., Животовська Л.В. 
та ін. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – 255 с. 

7.Спіріна І. Д. Медична психологія. Навчальний підручник для студентів / під 
загальною редакцією проф. І.Д. Спіріної, проф. І.С. Вітенко.– Дніпр-ск: ДДМА, 
2008. – 219 с. 

Допоміжна: 
8. Атаманчук Н. М. Психологія: Конспект лекцій. Навчальний посібник для 

студентів / Укл. Н. М. Атаманчук.– Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. 201 
с. 

9. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська 
та ін. – К.: Каравела, 2006. – 344 с. 

10. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний 
посібник для сам.вивчення дисципліни / В. С. Лозниця. – К.: «ЕксОб», 2003.– 304 с. 

11. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. / 
Л. А. Мацко, М. Д. Прищак. – Вінниця : ВНТУ, 2009.– 158 с. 

12. Максименко С. Д. Загальна психологія. Видання 3–є, перероблене та 
доповнене: навч. посіб. / С. Д. Максименко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 
288 с. 

13. Психологія: підручник / Під ред. Ю. Л. Трофімова, 3–тє видання, 
стереотипне. – К.: Либідь, 2001. 

14. Сергєєнкова О. П. Вікова психологія: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, 
О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 
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15. Гнездилов А. В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 
паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся 
проблемой. СПб.: Издательство «Речь», 2007. 162 с. 

16. Медицинская реабилитация. Под.ред. В.А. Епифанова. М.: Прогресс- 
информ, 2005. 326с. 

17. Мурза В.П. Фізична реабілітація. Навчальний посібник.К.: Олан, 2004. 559с. 
18. Паліативна медицина: підручник /В. Й. Шатило,П. В. Яворський. К.: ВСВ 
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С. К. Поддубный, С. Г. Куртев. – Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – 248 с. 

20. Пшук Н. Г., Маркова М. В., Кондратюк А. 1. Стукан Л. В. Медична 
психологiя:Навчальний посiбник - 2-е вид., Вiнниця: ФОП Горбачук І. П.,2012.–134 
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21. Практическая психология в тестах, или как научиться понимать себя и 
других. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 376 с.: ил. 

22. Практикум по клинической психологии // Учебно-методическое пособие/ 
А.И. Ахметзянова. – Москва: Издательство «Школьная пресса», 2013. – 78 с. 
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Інформаційні ресурси 
1. Журнал Практической Психологии и Психоанализа. Клинический 

психоанализ. Режим доступа: http://psyiournal.ru/rubrics/klinicheskiy-psihoanaliz 
2. Консультативная психология и психотерапія.https://psyiournals.ru/mpi/ 
3. Психосоматична медицина та загальна практика, https://uk.e- 

mediournal.com/index.php/psp/index 
4. The Oxford Handbook of Clinical Psychology. 

http://docshare04.docshare.tips/files/28023/280238870.pdf 
5. Clinical Psychology. https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/131926/ 

l/Clinical.Psychology.7.edition, pdf 
6. «Клиническая и специальная психология» - международный, 

междисциплинарный, ежеквартальный электронный журнал, Портал 
психологических изданий Psy.lournals.ru https://psyiournals.ru/psyclin/ 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 
письмова модульна робота, іспит.  

5. Засоби діагностики успішності навчання. Критерії оцінювання (у %) 
Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 
письмові практичні (конспекти) та модульні роботи 10% ; участь у 
практичних заняттях (в т.ч. виконання індивідуадьних завдань до 25%) 58% ; 
самостійна робота (реферат) 12%; підсумковий контроль (іспит) 20%. 

https://dl.uswr.ac.ir/bitstream/Hannan/131926/

	(назва навчальної дисципліни)

