
 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Медична психологія та професійне спілкування»  

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  
Медична психологія та професійне 

спілкування 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

Факультет іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Кафедра психології, політології, 

соціокультурних технологій. 

Розробник(и) 
Іванова Тетяна Володимирівна, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри ППСТ. 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК України – 6 

рівень; QF-LLL – 7 рівень; FQ-EHEA – перший 

цикл. 

Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-

LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 

16 тижнів протягом одного з семестрів:  3-го – 7-

го  семестрів для першого рівня вищої освіти; 

16 тижнів протягом одного з семестрів: 2-го - 3-го 

семестрів для другого рівня вищої освіти 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 5 кредитів 

ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 годин – лекції, 

16 годин – практична робота). 118 годин 

становить самостійна робота студента 

Технологія навчання 
Навчальна дисципліна реалізується в очній та 

заочній формах навчання 

Мова(и) викладання Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна. Доступна 

для всіх здобувачів вищої освіти, крім  

053 Психологія 

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання  зі шкільного курсу біології 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

 

Мета викладання дисципліни – розкрити психофізіологічні основи психічних явищ; 

з’ясувати співвідношення між психікою та нейрофізіологічними процесами мозку; 

вивчити участь різних відділів нервової системи і фізіологічних систем організму у 

формуванні та регуляції функціональних станів, а також передбачається набуття 

студентами необхідних знань та вмінь для застосовування їх на практиці, 

використовуючи здобуті знання щодо механізмів регулювання функцій організму.+++++- 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається із 8 тем, які передбачають ознайомлення студентів з 

предметом, історією медичної психології та сексології як науки, термінологією, з 

принципами взаємозв'язку медичної та психологічної складових особистості, і 

взаємозалежністю цих складових, новими підходами до психологічної корекції, 

психопрофілактики і психотерапії, що пов'язано з використанням мультидисциплінарних 

підходів, і вимагає чіткої взаємодії при психологічної корекції і психотерапії з фахівцями 

медичного профілю - психотерапевтами , психіатрами, невропатологами.  

Тема 1. Предмет медичної психології.  

Предмет, структура і методи клінічної психології. Провідні галузі клінічної психології, 

предмет і завдання цих областей: патопсихологія, нейропсихологія, психологія 

соматичних хворих, вікова клінічна психологія. Зв'язок різних областей клінічної 

психології з різними видами клінік. Клінічна психологія як область професійної 

діяльності.  

Тема 2. Норма та патологія. Моделі психічних розладів. 

Проблема норми і патології. Норма як реально існуючий стійкий феномен. Межі між 

нормою і патологією: психопатологія повсякденного життя, граничні та транзиторні 

розлади. Норма як статистичне поняття. Адаптаційні концепції норми. Норма як ідеал.  

Проблема розвитку, регресу і розпаду в клінічній психології.  

Тема 3. Психосоматика і психологія тілесності. 

Психосоматична медицина. Психосоматичні розлади. Психосоматичні захворювання.   

Поширеність психосоматичних розладів. Психосоціальні фактори, що впливають на 

поширеність, захворюваність і смертність від психосоматичних захворювань. Варіанти 

розвитку психосоматичних захворювань: ситуаційний, особистісний, органічний. 

Механізм виникнення психосоматичних розладів. Сучасна класифікація 

психосоматичних розладів.  

Тема 4. Розлади особистості. 

Особистісні розлади і проблеми психічного розвитку. моделі конфлікту і дефіциту. 

Структура і опис. Рівні організації та патології особистості. вектор: норма-невротичні – 

граничні-важкі розлади особистості і психози. Психоневрози. Актуальні неврози. 

Невротичний характер і невротична особистість. Особистісна організація при 

іпохондричних і психосоматичних розладах. Істеричний невроз і істеричний характер.  

Істерична vs істероїдні особистість і Психоневрози: Фобічний невроз. Психоневрози: 

Обсессивно-компульсивний невроз. Невротична особистісна організація і особистісні 

розлади високого і низького рівнів. 

Тема 5. Розлади когнітивної сфери. 

Розлади сприйняття. Порушення смислового боку сприйняття. Агнозии і псевдоагнозии. 

Порушення інтенсивності сприйняття. Гипестезия, гіперестезія, парестезія. 

Порушення дискретності сприйняття. Сенестопатії. Зміни структурних характеристик 

сприйняття. Розлади мислення. Прискорення мислення і стрибки ідей. Уповільнення 

мислення. Персевераціі. Нав'язливості: критерії, класифікація, загальна характеристика 

нав'язливих ідей. Марення. Паранойяльний синдром. Параноїдні синдроми. Парафренний 

синдром. Синдром Кандинського-Клерамбо. Синдром Котара. 

Тема 6. Розлади емоційно-вольової сфери  



 

 

Гіпертімія, гипомания, манія. Гипотимия, субдепресія, депресія. Апатія і ейфорія. 

Депресивний синдром. Види депресій. Відмінності між ендогенної і реактивної 

депресією. Маніакальний синдром. Тривога. Види та форми тривоги. Генералізований 

тривожний розлад. Соціальна тривога. Фобічні розлади. Післястресова тривога. 

Гіпербулія, гіпобулія, абулія. Розлади потягів. 

Тема 7. Психологія лікувально-діагностичного процесу. 

Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі. Комунікативна 

компетентність, її роль в ефективному і безконфліктному взаємодії. Функції спілкування: 

інформаційно-комунікативна, регуляторно-комунікативна, афективно-комунікативна. 

Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» і «ідеальна 

медична сестра». Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична 

деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з 

хворими та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення 

психологічної установки хворого.  

Тема 8. Психологія медичних працівників 

Основні мотиви вибору професії медичного працівника. Основні вимоги до особистості 

медичних працівників. Значення професійної орієнтації у виборі професії медика. 

Важливі професійні якості лікаря. Визначення понять "лікарський борг" і "лікарська 

таємниця". Лікарські помилки: причини і види. Психологічні типи лікарів. Професіограма 

лікаря загальної практики (знання і вміння, професійні практичні навички) і вимоги до 

особистості. Поняття про професійну деформацію. Особливості професій, при яких 

розвивається професійна деформація. ознаки професійної деформації, «синдром 

вигоряння». Шляхи його попередження. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 Iдентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання 

РН2 Збирати  інформацію про пацієнта/клієнта, здійснювати пошук 

інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань в т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

РН3 Самостійно обирати та застосовувати надійний діагностичний та 

психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) і здійснення медичних та психологічних інтервенцій 

РН4 Здійснювати ідентифікацію, підготовку і виконання психологічного 

(медико-психологічного) втручання, яке необхідне для досягнення 

поставленої мети, використовуючи результати оцінки (психодіагностики) 

РН5  Прогнозувати результати медико-психологічної допомоги за терміном і 

ступенем відновлення втрачених функцій організму пацієнта  як на 

соматичному, так і на психічному рівні 

РН6 Обирати конструктивні та ефективні стратегії соціальної взаємодії, 

здійснювати ефективну комунікацію та надавати пацієнтам/клієнтам 

інформацію способом, який в повній мірі відповідатиме їх потребам та 

очікуванням 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  



 

 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л) і практичні заняття 

(ПЗ). 

Тема 1.  

Л 1. Предмет медичної психології. 

Предмет, структура і методи клінічної психології. Провідні галузі клінічної психології, 

предмет і завдання цих областей: патопсихологія, нейропсихологія, психологія 

соматичних хворих, вікова клінічна психологія. Зв'язок різних областей клінічної 

психології з різними видами клінік. Клінічна психологія як область професійної 

діяльності.  

ПЗ .1 Медична психологія як наукова дисципліна 

Зв'язок тілесних (соматичних) процесів з «душевними», зв'язку мозку і психіки, її прояви 

та реалізації на різних етапах розвитку людського суспільства і медицини.  Зародження і 

розвиток клінічної психології як галузі професійної діяльності психологів. Необхідність 

науково обґрунтованих принципів і методів практичної роботи клінічних психологів. 

Тема 2.  

Л 2. Норма та патологія. Моделі психічних розладів. 

Проблема норми і патології. Норма як реально існуючий стійкий феномен. Межі між 

нормою і патологією: психопатологія повсякденного життя, граничні та транзиторні 

розлади. Норма як статистичне поняття. Адаптаційні концепції норми. Норма як ідеал.  

Проблема розвитку, регресу і розпаду в клінічній психології.  

ПЗ 2. Моделі психічних розладів 

Медико-біологічна модель психічних розладів. Каузальний принцип. Поняття хвороби. 

Психосоціальна модель: роль соціуму і внутрішньоособистісних факторів. Біо-психо-

соціальна модель. Розвиток хвороби: предиспозиційному фактори, що запускають актори, 

підтримують і хроніфіцірующіе чинники. Обмеження існуючих моделей. 

Тема 3.  

Л 3. Психосоматика і психологія тілесності. 

Психосоматична медицина. Психосоматичні розлади. Психосоматичні захворювання.   

Поширеність психосоматичних розладів. Психосоціальні фактори, що впливають на 

поширеність, захворюваність і смертність від психосоматичних захворювань. Варіанти 

розвитку психосоматичних захворювань: ситуаційний, особистісний, органічний. 

Механізм виникнення психосоматичних розладів. Сучасна класифікація 

психосоматичних розладів.  

ПЗ 3. Психосоматика та хвороба. 

Діагностика основних типів відношення до хвороби. Вплив відношення до хвороби на 

подальший перебіг захворювання та прогноз. Аггравация, симуляція, диссимуляции, 

госпиталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика 

лікаря щодо хворих з патологічними типами реагування на хворобу. Порушення 

особистості при психічних захворюваннях: порушення ієрархії мотиваційної сфери, 

формування нової патологічної потреби, спотворення процесу змістоутворення і 

збіднення спонукальної функції мотивів. Нозогеніі. Соматопсихічні порушення. 

Внутрішня картина хвороби (чуттєвий, емоційний, мотиваційний, поведінковий рівні 

ВКБ). Об'єктивні і суб'єктивні ознаки хвороби. Типи реагування на хворобу. 

Тема 4.  

Л 4 Розлади особистості. 

Особистісні розлади і проблеми психічного розвитку. моделі конфлікту і дефіциту. 

Структура і опис. Рівні організації та патології особистості. вектор: норма-невротичні – 

граничні-важкі розлади особистості і психози. Психоневрози. Актуальні неврози. 



 

 

Невротичний характер і невротична особистість. Особистісна організація при 

іпохондричних і психосоматичних розладах. Істеричний невроз і істеричний характер.  

Істерична особистість і Психоневрози: Фобічний невроз. Психоневрози: Обсессивно-

компульсивний невроз. Невротична особистісна організація і особистісні розлади 

високого і низького рівнів. 

ПЗ 4. Моделі розладів особистості. 

Теорія об'єктних відносин і важкі розлади особистості. Ендопсихічна модель особистості 

Фейрбейрна. Концепція  параноидно-шизоїдної і депресивної позиції Кляйн. 

Нарцисичні розлади і нарцисична організація особистості. Важкі розлади особистості в 

МКБ, DSМ і в психоаналітичної діагностики. Граничний, шизоїдний, параноїдний, 

антисоціальний та антисоціальний розлади особистості. Розлади особистості пре-

психотичного і психотичного спектра. Психоаналітичні моделі і систематика особистісної 

психопатології. 

Тема 5.  

Л 5. Розлади когнітивної сфери. 

Розлади сприйняття. Порушення смислового боку сприйняття. Агнозии і псевдоагнозии. 

Порушення інтенсивності сприйняття. Гипестезия, гіперестезія, парестезія. 

Порушення дискретності сприйняття. Сенестопатії. Зміни структурних характеристик 

сприйняття. Розлади мислення. Прискорення мислення і стрибки ідей. Уповільнення 

мислення. Персевераціі. Нав'язливості: критерії, класифікація, загальна характеристика 

нав'язливих ідей. Марення. Паранойяльний синдром. Параноїдні синдроми. Парафренний 

Історія становлення психофізіології. Основні джерела психофізіології, її частини і 

структура. Предмет та завдання психофізіології, її взаємозв’язок з іншими науками.  

ПЗ 5. Розлади мислення 

Ілюзії: фізіологічні і патологічні. Афективні ілюзії, ілюзії уваги, парейдолії. Механізми 

розвитку ілюзій. Умови виникнення ілюзій. Психологічна функція ілюзій. Якісна зміна 

сприйняття. Метаморфопсії. Галюцинаторні розлади. Специфіка галюцинацій, їх 

відмінність від ілюзій. Функціональні і рефлекторні галюцинації. Псевдогалюцинації і 

істинні галюцинації: механізми розвитку, основні відмінності. Негативні галюцинації. 

Порушення мотивації мислення. Резонерство. Паралогічне мислення. Розірване 

мислення (шізофазія). Марення.  

Тема 6. 

Л 6. Розлади емоційно-вольової сфери 

 Гіпертімія, гипомания, манія. Гипотимия, субдепресія, депресія. Апатія і ейфорія. 

Депресивний синдром. Види депресій. Відмінності між ендогенної і реактивної 

депресією. Маніакальний синдром. Тривога. Види та форми тривоги. Генералізований 

тривожний розлад. Соціальна тривога. Фобічні розлади. Післястресова тривога. 

Гіпербулія, гіпобулія, абулія. Розлади потягів. 

ПЗ 6. Емоційні та вольові розлади. 

Психологічна характеристика емоцій. Емоції і особистісний смисл. Шкала настрою. 

Методи патопсихологічного дослідження емоційно-вольової сфери. Психологічні моделі 

регуляції емоційних станів та розвитку депресії і манії: діяльнісна (І.В. Журавльов), 

психоаналітична (З. Фрейд), когнітивна (Л. Фестінгер). Розлади волі. Гіпербулія, 

гіпобулія, абулія, парабулія. Апато-абулічний синдром. 

Тема 7.  

Л 7. Психологія лікувально-діагностичного процесу. 

Психологічні основи спілкування в лікувальному процесі. Комунікативна 

компетентність, її роль в ефективному і безконфліктному взаємодії. Функції спілкування: 

інформаційно-комунікативна, регуляторнокоммунікатівная, афективно-комунікативна. 

Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, «ідеальний лікар» і «ідеальна 

медична сестра». Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична 

деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з 



 

 

хворими та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення 

психологічної установки хворого. 

ПЗ 7. Конфлікти в медичному середовищі. 

Поняття конфлікту, їх різновиди. Схема розвитку конфлікту. Конфлікти в діяльності 

лікаря. Особливості конфліктів між особами, які діють в лікувально-діагностичному 

процесі. Способи вирішення та попередження конфліктів. 

Тема 8.  

Л 8. Психологія спілкування в медичному середовищі 

Основні мотиви вибору професії медичного працівника. Основні вимоги до особистості 

медичних працівників. Значення професійної орієнтації у виборі професії медика. 

Важливі професійні якості лікаря. Визначення понять "лікарський борг" і "лікарська 

таємниця". Лікарські помилки: причини і види. Психологічні типи лікарів. Професіограма 

лікаря загальної практики (знання і 

вміння, професійні практичні навички) і вимоги до особистості. Поняття про професійну 

деформацію. Особливості професій, при яких розвивається професійна деформація. 

ознаки професійної деформації, «синдром вигоряння». Шляхи його попередження. 

ПЗ 8. Форми та моделі спілкування 

Спілкування з колегами, умови створення здорового психологічного клімату в медичному 

середовищі. Дотримання правил деонтології і субординації. Дотримання морально-

етичних вимог. Здатність до емпатії і стиль спілкування. Емоційне задоволення від 

контактів між членами колективу. Створення умов для самоактуалізації особистості. 

Види спілкування в медичному середовищі: міжособистісне, індивідуально-групове, 

колективно-індивідуальне, групове. Особливості спілкування між лікарями, лікарем та 

медсестрами. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Виконання експрес-завдань на лекційних заняттях. 

НД 2. Підготовка і виступ на практичних заняттях. 

НД 3. Індивідуальні завдання (підготовка презентацій) із використанням теоретичного 

матеріалу, представленого протягом всього лекційного курсу. 

НД 4. Самостійне тестування, аналіз результатів, звіт 

НД5. Написання есе (тез) на основі матеріалу, лтриманного уходу вивчення курсу та 

самостійного опрацювання літератури. 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Пояснювально-ілюстративні лекції; 

МН2. Проблемні лекції;  

МН3. Еврістичні практичні завдання; 

МН4. Дослідницькі методи. 

МН5. Інтерактивні методи 

Лекції та практичні заняття надають студентам матеріали з теоретичних основ медичної 

психології та основ сексології (РН 1). Різні види навчальної діяльності ґрунтуються на 

використанні знань у вигляді окремих змістових модулів, що інтегруються, для аналізу 

конкретних проявів психічної діяльності людини (РН 2). Вони доповнюються завданнями 

для самостійної роботи, виконання яких надає студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на практиці під час аналізу патологічних психічних процесів та методів 

їх діагностики (РН 3). Підготовка до практичних занять та під час самостійної роботи 



 

 

сприятиме активізації пізнавальної діяльності здобувачів за рахунок пошуку методів і 

способів діагностики індивідуально-типологічних властивостей та здійснення підготовки 

і виконання психологічного втручання, яке необхідне для досягнення поставленої мети, 

використовуючи результати оцінки (психодіагностики) (РН 4). На основі 

психодіагностики прогнозувати результати медико-психологічної допомоги за терміном 

і ступенем відновлення втрачених функцій організму пацієнта  як на соматичному, так і 

на психічному рівні (РН 5). Обирати конструктивні та ефективні стратегії соціальної 

взаємодії, здійснювати ефективну комунікацію та надавати пацієнтам/клієнтам необхідну 

інформацію (РН6). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Оцінка Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання  

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

ВІДМІННО відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

5, 0 (відмінно) 90 ≤ RD ≤100 

ДОБРЕ в загальному правильна 

робота з певною 

кількістю помилок 

4, 0 (добре) 

74 ≤ RD ≤ 89 

ЗАДОВІЛЬНО виконання задовольняє 

мінімальні  критерії 
3,0 (задовільно) 

60 ≤ RD ≤ 73 

НЕЗАДОВІЛЬНО можливе повторне 

складання  

2 (незадовільно) 

 

35 ≤ RD ≤ 59 

НЕЗАДОВІЛЬНО необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

2 (незадовільно) 

RD < 35 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента здійснюються за модульно-рейтинговою системою: 

систематичність та активність роботи студента на практичних заняттях, тестування, 

виконання завдань самостійної роботи, обговорення та взаємооцінювання студентами 

виконаних індивідуальних завдань, виконання підсумкового індивідуально-

дослідницького завдання, виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру 

(розроблення та виконання навчальних проектів або презентацій). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі виконання індивідуальних завдань 

(М1), самостійного тестування індивідуально-психологічних особливостей (М2), 

атестаційного тестування (М3), оцінки активності роботи студента на лекційних заняттях 

(М4), написання есе (тез) (М5). 

Оцінка студента формується таким чином: 

1. Активність роботи на заняттях– 8 балів; 

2. Тестування та аналіз результатів – 20 бали; 

3. Атестаційне тестування – 20 балів; 

4. Виконання індивідуальних практичних завдань в ході семестру (розроблення 

та виконання навчальних проектів або презентацій) – 20 балів. 



 

 

5. Есе (тези) – 12 балів. 

Максимальна кількість на протязі семестру – 80 балів. 

 

Форма підсумкового контролю – Залік – 20 балів. 

 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання Навчальний процес потребує використання мультимедіа (ЗН 1). 

10.2 Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Основна література. 

1 Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс 

[Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2019. – 

388 с. 

2 Засєкіна, Л. В. Основи психології та міжособове 

спілкування: навч. посіб. - К. : Медицина, 2015. - 216 с. 

3 Москалець В. П. Загальна психологія: підручник. / В. П 

Москалець. – К. Ліра–К:, 2020. – 564 с. 

4 Роджер Фішер. Емоційний інтелект в переговорах. – К.: 

Видавництво Сварог, 2019. – 264 с.  

5 Філоненко, М. М. Психологія особистісного становлення 

майбутнього лікаря [Електронний ресурс] : монографія. - 

К. : ЦУЛ, 2015. - 334 с. 

Допоміжна література: 
6 Яхно, Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2018. - 168 
с. 

7 Медична психологія : підручник / С. Д. Максименко, І. А. 
Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча; за ред. акад. С. 
Д. Максименка.  Вінниця : Нова Книга, 2008. -520с. 

8 Патопсихологія / С. Д. Максименко, А. П. Чуприков, 

Є. М. Прокопович, І. В. Рожнова, С. О. Лобанов. К. : 

КММ, 2009.  208 с. 

9 Партико Н. В. Психологія конфліктів Навчальний 

посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2019. 132 с. 

10 Клінічна психологія: словник-довідник / авт.-уклад. 

С.В.Діденко. К.: Академвидав, 2012. 320 с.-(серія «Nota 

bene»).  

 



 

 

 


