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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу «Функції та специфіка роботи психолога в клініці» 
полягає в тому, щоб сформувати у студентів адекватні сучасному рівню 
медико-психологічних знань уявлення про психологічний супровід в умовах 
соматичної клініки. Завдання курсу: сформувати у студентів уявлення про 
основи організації роботи, функції та специфіку професійної діяльності 
психолога в клініці;  сформувати у студентів навички використання сучасних 
методів психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби та інших 
психічних феноменів соматичних хворих; розвинути уявлення студентів про 
специфіку роботи психолога у клініці із пацієнтами різного профілю.  

У результаті вивчення курсу студент повинен:  
знати:  

 функції і види діяльності психолога в клініці;  

 особливості проведення психодіагностичної роботи у клініці з 
соматичними хворими різного профілю;  

 методи психокорекційної та психотерапевтичної роботи у клініці з 
соматичними хворими різного профілю;  

 особливості психологічної роботи з соматичними хворими різного 
профілю; 

вміти:  
 встановлювати психологічний контакт з пацієнтами у клініці;  

 створювати здоровий психологічний клімат у лікувальному закладі та 
серед медичного персоналу;  

 обирати адекватні методи для психодіагностичного обстеження 
соматичних хворих у клініці;  

 проводити психодіагностичне обстеження соматичних хворих різного 
профілю;  

 обирати адекватні методи та техніки психологічного консультування, 
надання психологічного супроводу та психокорекції у клініці соматичних 
хворих різного профілю;  

 здійснювати психологічний супровід, проводити психологічне 
консультування і психокорекційну роботу з соматичними хворими різного 
профілю. 

Курс спрямований на формування таких компетентностей:  
Загальні компетентності:  

 ЗК1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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 ЗК2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.

 ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 ЗК5 Здатність бути критичним і самокритичним.

 ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

 ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

 ЗК8 Навички міжособистісної взаємодії.
 ЗК9 Здатність працювати в команді.

Спеціальні компетентності: 

 СК5 Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний
інструментарій.

 СК8 Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу
(індивідуальну та групову).

 СК9 Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту.

 СК10 Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Курс спрямований на досягнення таких програмних результатів: 
 ПР1 Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

 ПР2 Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування
психічних явищ в контексті професійних завдань.

 ПР5 Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо)
психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

 ПР9 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і
проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати
власні рішення щодо їх розв’язання.

 ПР11 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта,
забезпечувати ефективність власних дій.

 ПР16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога.

 ПР18 Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й
оточення)та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.



6 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№ Тема Кількість годин 
Лекції Семінарські/ 

практичні заняття 
4-й семестр 

Змістовий модуль 1. Основи професійної діяльності психолога в клініці 
1 Тема 1. Основи організації роботи 

психолога в клініці. Діагностична робота 
психолога в клініці 

4 

2 Тема 2. Загальна характеристика методів 
медико-психологічної реабілітації хворих 
різного профілю 

4 

3 Тема 3. Взаємодія в діадах «лікар-пацієнт», 
«психолог-клієнт» 

4 

4 Тема 4. Специфіка роботи психолога в 
клініці з пацієнтами дитячого і 
підліткового віку 

4 

Змістовий модуль 2. Робота психолога в клініці з хворими різного профілю 
5 Тема 5. Робота психолога в психіатричній 

клініці 
4 

6 Тема 6. Робота психолога в клініці із 
залежними пацієнтами 

4 

7 Тема 7. Діяльність психолога в загально-
терапевтичній клініці та в ендокринології. 
Особливості психологічної роботи з 
пацієнтами офтальмологічного та 
отоларингологічного відділень. Робота 
психолога з хворими на туберкульоз і 
гострі інфекційні захворювання 

4 

8 Тема 8. Робота психолога у клініці хірургії, 
травматології та ортопедії. Особливості 
роботи психолога з пацієнтами опікового 
відділення 

4 

5-й семестр 
Змістовний модуль 3. Робота психолога в клініці з хворими різного профілю 

(продовження) 
9 Тема 9. Робота психолога в клініці 

акушерства та гінекології. Специфіка 
психологічної роботи з хворими 
урологічного профілю 

2 

10 Тема 10. Особливості роботи психолога у 
клініці медичної косметології та 
пластичної хірургії 

2 
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11 Тема 11. Особливості надання 

психологічної допомоги пацієнтам 
психосоматичної клініки 

 2 

Змістовний модуль 4. Психологічний супровід надання швидкої медичної 
допомоги, медичної практики у відділеннях реанімації й інтенсивної 

терапії. Робота психолога з невиліковно хворими пацієнтами 
12 Тема 12. Психологічне забезпечення 

надання швидкої (екстреної та 
невідкладної) медичної допомоги 

 2 

13 Тема 13. Психологічний супровід медичної 
практики у відділеннях реанімації та 
інтенсивної терапії 

 2 

14 Тема 14. Робота психолога в клініці з 
пацієнтами дерматовенерологічної клініки, 
із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 

 2 

15 Тема 15. Характеристика роботи 
психолога в клініці із онкологічними 
хворими 

 2 

16 Тема 16. Психологічний супровід 
помираючих пацієнтів 

 2 

Усього годин  48 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

4-й семестр 
Змістовний модуль 1. Основи професійної діяльності психолога в клініці 

 
Тема 1. Основи організації роботи психолога в клініці. Діагностична 
робота психолога в клініці 
Основні аспекти роботи психолога в клініці. Принципи роботи психолога в 
клініці. Специфіка цілей та завдань роботи психолога в клініці. Посадові 
обов’язки психолога в клініці. Основні принципи проведення психологічних 
досліджень в клініці. Завдання діагностичної роботи психолога в клініці. 
Діагностичні методи в арсеналі психолога у клініці. Підбір 
психодіагностичного інструментарію, етапи проведення дослідження, 
оформлення протоколу дослідження, формулювання висновків та 
практичних рекомендацій за результатами проведеного діагностичного 
дослідження. Етика проведення психологом в клініці діагностичних 
досліджень 
 Рекомендована література:  
 Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та 

підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Х.: Золоті 
сторінки, 2002. 392 с.  

 Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. Х.: Регіон-інформ, 2002. 
245 с.  

 Кречмер Э. Медицинская психология. СПб.: Союз, 1998. 464 с.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Соммерз-Фланаган Д., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервью. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2006. 672 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с. 
Тема 2. Загальна характеристика методів медико-психологічної 
реабілітації хворих різного профілю 
Психокорекційний та психотерапевтичний вплив в клінічній практиці. 
Сучасні напрямки психокорекції та психотерапії і їх використання у роботі 
психолога в клініці.   Можливості використання методів психокорекції та 
психотерапії у роботі психолога із пацієнтами різного профілю 
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Рекомендована література:  
 Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. Х.: Регіон-інформ, 2002. 

245 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Карвасарский Б.Д. Психотерапия. СПб.: Питер, 2002. 672 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Тод Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной 
психологии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 768 с. 

Тема 3. Взаємодія в діадах «лікар-пацієнт», «психолог-клієнт» 
Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом та із його оточенням. 
Медична деонтологія. Взаємодія психолога в клініці із пацієнтами. Роль 
психолога в оптимізації взаємодії «лікар-пацієнт» 
 Рекомендована література:  
 Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та 

підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Х.: Золоті 
сторінки, 2002. 392 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Мишаткина Т.В. Фонотова Э.А., Денисов С.Д., Яскевич Я.С. 
Биомедицинская этика.  Минск: ТетраСистемс, 2003. 320 с.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

Тема 4. Специфіка роботи психолога в клініці з пацієнтами дитячого і 
підліткового віку 
Загальні відмінності роботи психолога із пацієнтами дитячого і 
підліткового віку від роботи із дорослими пацієнтами. Принципи роботи 
психолога в клініці із пацієнтами дитячого і підліткового віку. Основні 
методи психокорекційного та психотерапевтичного впливу психолога в 
клініці із пацієнтами дитячого і підліткового віку 
 Рекомендована література:  
 Кисилева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. СПб.: Речь, 2014. 156 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  
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 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Осипова А.А. Общая психокоррекция. М.: Гном, 2000. 325 с.  

 Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 
развития / под ред. В.М. Астановой, Ю.В.Минадзе. СПб.: Питер, 2002. 384 
с. 

 
Змістовний модуль 2. Робота психолога в клініці з хворими різного 

профілю 
Тема 5. Робота психолога в психіатричній клініці 
Організація роботи психолога в психіатричній клініці. Диференційна 
діагностика психічних розладів та патопсихологічних синдромів, 
психологічний висновок 
 Рекомендована література:  
 Александровский Ю.А. Предболезненные состояния и пограничные 

психические расстройства: этиология, патогенез, специфические и 
неспецифические симптомы, терапия. М.: Литтерра, 2010. 272 с.  

 Джекобсон Д.Л., Джекобсон А.М. Секреты психиатрии. М.: МЕДпресс-
информ, 2007. 576 с.  

 Клиническое руководство по психическим расстройствам / под ред. Д. 
Барлоу. СПб.: Питер, 2008. 912 с. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

Тема 6. Робота психолога в клініці із залежними пацієнтами 
Специфіка роботи психолога із алко- та наркозалежними пацієнтами. 
Робота психолога із пацієнтами з нехімічними залежностями. Взаємодія 
психолога із оточенням залежних пацієнтів 
 Рекомендована література:  
 Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск: Олсиб, 

2001. 262 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Москаленко В. Зависимость: семейная болезнь. М.: ПЕР СЭ, 2011.  

 Психология и лечение зависимого поведения / под ред. С. Даулинга. М.: 
Независимая фирма «Класс», 2007. 232 с. 
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Тема 7. Діяльність психолога в загально-терапевтичній клініці та в 
ендокринології. Особливості психологічної роботи з пацієнтами 
офтальмологічного та отоларингологічного відділень. Робота психолога 
з хворими на туберкульоз і гострі інфекційні захворювання 
Робота психолога із пацієнтами в загально-терапевтичній клініці. Робота 
психолога із пацієнтами ендокринологічного профілю. Основні 
офтальмологічні й отоларингологічні захворювання та їх вплив на психіку і 
психологічний стан хворого. Психологічні особливості та труднощі, які 
переживають пацієнти офтальмологічного й  отоларингологічного 
відділень. Надання психологічної допомоги та психологічних супровід даної 
категорії хворих 
Психологічні особливості і труднощі хворих із туберкульозом. Надання 
психологічної допомоги та психологічних супровід хворих із туберкульозом. 
Психологічний супровід пацієнтів інфекційних відділень 
 Рекомендована література:  
 Баранова Г.В., Золотова Н.В., Столбунов Ю.В. Структура личностных 

черт у больных туберкулезом легких // Медицинская психология в России: 
электрон. науч. журн. 2012. N3 (14).  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Иванов С.В., Губарев Ю.Д., Яценко Е.А., Иванов С.В. Медико-
социальный портрет пациентов пожилого и старческого возраста с 
офтальмологической патологией //  Современные проблемы науки и 
образования. 2014. №6.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Мордовкина М.А., Юдин С.А. Психологическое сопровождение 
фтизиатрических пациентов // Фундаментальные исследования. 2014. 
№10-8. С. 1532-1535.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Сенько Ю.О. Психологічний супровід пацієнтів, хворих на 
мультирезистентний туберкульоз легень // Український пульмонологічний 
журнал. 2019. №1. С. 71-74.  

 Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування 
прихильності до лікування: навчальний посібник для студентів і лікарів-
інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. 
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Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. 112 
с.   

 Шарипов А.Р., Суворова Р.А. Роль психологических особенностей 
офтальмологических пациентов в послеоперационной реабилитации // 
Вестник ОГУ. 2007. №S12. С. 180-184. 

Тема 8. Робота психолога у клініці хірургії, травматології та ортопедії. 
Особливості роботи психолога з пацієнтами опікового відділення 
Специфіка роботи психолога із хірургічними пацієнтами (загальна, 
пластична, кардіохірургія, нейрохірургія тощо). Діяльність психолога в 
клініці травматології та ортопедії. Загальна характеристика опіків. 
Особливості переживання стресу при опіковій хворобі. Психологічні 
особливості стресу на різних стадіях протікання опікової хвороби. Емоційні 
проблеми у хворих із опіками. Посттравматичний стрес в опікових 
пацієнтів. Основні принципи надання психологічної та психотерапевтичної 
допомоги при опіках 
 Рекомендована література:  
 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Лафи С.Г. Психологические аспекты ожоговой травмы. Омск: Изд-во 
ОмГМА, 2014. 178 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

 Полянина Д.А. Роль психотерапии в лечении больных с ожоговой 
травмой. автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2007. 25 с. 

 
5-й семестр 

Змістовний модуль 3. Робота психолога в клініці з хворими різного 
профілю (продовження) 

 
Тема 9. Робота психолога в клініці акушерства та гінекології. Специфіка 
психологічної роботи з хворими урологічного профілю 
Психологічні аспекти роботи з пацієнтками в клініці акушерства та 
гінекології. Основні урологічні захворювання жінок і чоловіків. Вплив 
урологічних захворювання на психологічний і психічний стан жінок та 
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чоловіків. Психологічні особливості, які характерні для пацієнтів 
урологічного відділення. Психологічний супровід лікувального процесу 

Рекомендована література:  
 Бацилєва О.В. Психологічний супровід у клініці репродуктивної 

медицини: значення та перспективи // Матеріали IV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти 
здоров’я» (м. Вінниця, 22 листопада 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 16-19. 

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Ильина О.Э. Социально-психологическая дезадаптация личности 
пациентов, страдающих мочекаменной болезнью: дисс. канд. психол. 
наук. Ярославль, 2000. 165 c. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Изд-во Эксмо, 2005. 992 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Радченко А. Психотерапия психосоматических заболеваний и 
расстройств. М.: Класс, 2002. 287 с.  

 Рязенцев В.Е., Лемкина Е.А., Рязанцев Е.В., Черапкин А.В. Гендерные и 
возрастные особенности качества жизни больных мочекаменной болезнью 
// Международный научно-исследовательский журнал. 2013. №10-5(17). С. 
26-27.  

 Урология / Н.А. Лопаткин и др.; под ред. Н.А. Лопаткина. М.: ГЭОТАР-
МЕД, 2004. 520 с. 

Тема 10. Особливості роботи психолога у клініці медичної косметології 
та пластичної хірургії 
Характерні властивості особистості та психологічні особливості пацієнтів 
клініки медичної косметології та пластичної хірургії. Принципи 
психологічної роботи з пацієнтами даної категорії 
 Рекомендована література:  
 Дементий Л.И., Варлашкина Е.А. Социально-психологический портрет 

пациенток пластической хирургии // Сибирский психологический журнал. 
2010. №36. С. 90-94.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Лапутин Е.Б. Мастер-класс пластического хирурга. М.: Литтерра: 
Косметик интенешнл форум, 2007. 312 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  
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 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Петрова Н.Н., Калакуцкий Н.В., Палатина О.М. Клиническая и 
психосоциальная характеристика пациентов пластической хирургии. 
Российский медицинский журнал. 2017. №6. С. 315-320.  

 Петрова Н.Н., Спесивцев Ю.А., Грибова О.М. Личностно-
психологические и психопатологические особенности пациентов 
эстетической хирургии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 11. Медицина. 2013. №(1). С. 94-103.  

 Скрипников А.Н., Герасименко Л.А. Психотерапевтическая помощь 
пациентам с дефектами и деформациями головы и шеи // Медицинская 
психология. 2006. №(2). С. 62-64. 

Тема 11. Особливості надання психологічної допомоги пацієнтам 
психосоматичної клініки 
Поняття психосоматичних розладів. Особистісні особливості хворих із 
різними психосоматичними розладами (органів дихання, серцево-судинної 
системи, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи, опорно-
рухового апарату, шкірних та інфекційних хвороб, гінекологічних 
захворювань і функціональних сексуальних розладів). Загальні принципи 
психологічної та психотерапевтичної роботи в клініці психосоматики 
 Рекомендована література:  
 Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб.: Речь, 2000. 238 с.  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: 
навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 264 
с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Эксмо, 2005. 992 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

 Радченко А. Психотерапия психосоматических заболеваний и 
расстройств. М.: Класс, 2002. 287 с. 
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Змістовний модуль 4. Психологічний супровід надання швидкої медичної 

допомоги, медичної практики у відділеннях реанімації й інтенсивної 
терапії. Робота психолога з невиліковно хворими пацієнтами 

Тема 12. Психологічне забезпечення надання швидкої (екстреної та 
невідкладної) медичної допомоги 
Робота психолога із медичними працівниками, які надають швидку 
(екстрену та невідкладну) медичну допомогу. Надання екстреної 
психологічної допомоги постраждалими від надзвичайних ситуацій 
 Рекомендована література:  
 Волков С.В. Робота психолога з постраждалими в осередку надзвичайної 

ситуації // Проблеми екстремальної та кризової психології. 2012. Вип. 3. 
Ч.1. С. 80-88.  

 Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций. М.: ЮНИТИ, 2007. 
495 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Оніщенко Н.В. Роль та місце екстремальних психологів при ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації // Вісник Національного університету 
оборони України. 2012. №1(26). С. 223-228.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Ромек В.Г., Контрактович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. СПб.: Речь, 2004. 256 с. 

Тема 13. Психологічний супровід медичної практики у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії 
Робота психолога із медичними працівниками, які працюють у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії, діагностика і профілактика виникнення у 
них синдрому емоційного вигорання та інших професійно зумовлених 
особистісних деформацій. Принципи психологічної роботи та надання 
психологічної підтримки особам, чиї рідні та близькі є пацієнтами у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 
 Рекомендована література:  
 Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 

паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся 
проблемой. СПб., 2002. 162 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  
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 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Маневич А.З., Плохой А.Д. Основы интенсивной терапии, 
реаниматологии и анестезиологии. М.: Триада-Х. 2004.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Симоненко С.М., Плющ І.А. Психологічний супровід медичної практики у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії // Наука і освіта. 2009. №5. С. 
155-160. 

Тема 14. Робота психолога в клініці з пацієнтами дерматовенерологічної 
клініки, із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 
Особливості роботи психолога із пацієнтами зі шкірними захворюваннями. 
Робота психолога з хворими, які мають венеричні захворювання. 
Психологічні аспекти роботи із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 
 Рекомендована література:  
 Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение.  М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 352 с.  

 Александрова Н.В., Городнова М.Ю., Эйдемиллер Э.Г. Современные 
модели психотерапии при ВИЧ/СПИДе. СПб.: Речь, 2010. 191 с.  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

Тема 15. Характеристика роботи психолога в клініці із онкологічними 
хворими 
Психологічні особливості онкологічного хворого. Проблема канцерофобії. 
Особливості роботи психолога із онкологічними хворими та різних стадіях 
захворювання 
 Рекомендована література:  
 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Изд-во Эксмо, 2005.  
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 Ткаченко Г.А. Психологические особенности онкологических больных // 

Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. 
2014. №8. С. 100-105. 

 Хисматуллина З.Н. Паллиативная помощь инкурабельным больным в 
рамках социально-медицинской работы в онкологи // Современные 
проблемы науки и образования. 2007. №4. С. 41-45. 

Тема 16. Психологічний супровід помираючих пацієнтів 
Психологічна характеристика термінальних станів. Етапи прощання хворої 
людини із життям. Стадії умирання. Етичні проблеми евтаназії 
 Рекомендована література:  
 Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 

паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся 
проблемой. СПб., 2002. 162 с.  

 Дідковська Л.І. Психологічні аспекти надання паліативної допомоги // 
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної 
допомоги в Україні» (м. Львів, 23 листопада 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 9-
13. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Яцышева Т.Л., Салогубова О.В. Медико-социальные и социально-
правовые аспекты эвтаназии в условиях современного общества. Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. 
Социология и социальные технологии. 2007. Вып. 6. С. 149-152. 
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота студентів передбачає:  
1) підготовку до практичних/семінарських занять;  
2) підготовку до модульних контрольних робіт;  
3) підготовку до заліку. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

4-й семестр  
Змістовий модуль 1. Основи професійної діяльності психолога в клініці 
1 Тема 1. Основи організації роботи психолога в клініці. 

Діагностична робота психолога в клініці 
12,8 

2 Тема 2. Загальна характеристика методів медико-
психологічної реабілітації хворих різного профілю 

12,8 

3 Тема 3. Взаємодія в діадах «лікар-пацієнт», «психолог-
клієнт» 

12,8 

4 Тема 4. Специфіка роботи психолога в клініці з 
пацієнтами дитячого і підліткового віку 

12,8 

Змістовий модуль 2. Робота психолога в клініці з хворими різного профілю 
5 Тема 5. Робота психолога в психіатричній клініці 12,8 
6 Тема 6. Робота психолога в клініці із залежними 

пацієнтами 
12,8 

7 Тема 7. Діяльність психолога в загально-терапевтичній 
клініці та в ендокринології. Особливості психологічної 
роботи з пацієнтами офтальмологічного та 
отоларингологічного відділень. Робота психолога з 
хворими на туберкульоз і гострі інфекційні 
захворювання 

12,8 

8 Тема 8. Робота психолога у клініці хірургії, 
травматології та ортопедії. Особливості роботи 
психолога з пацієнтами опікового відділення 

13,4 

5-й семестр 
Змістовний модуль 3. Робота психолога в клініці з хворими різного 

профілю (продовження) 
9 Тема 9. Робота психолога в клініці акушерства та 

гінекології. Специфіка психологічної роботи з хворими 
урологічного профілю 

1,5 

10 Тема 10. Особливості роботи психолога у клініці 
медичної косметології та пластичної хірургії 

1,5 

11 Тема 11. Особливості надання психологічної допомоги 
пацієнтам психосоматичної клініки 

1,5 

Змістовний модуль 4. Психологічний супровід надання швидкої медичної 
допомоги, медичної практики у відділеннях реанімації й інтенсивної 

терапії. Робота психолога з невиліковно хворими пацієнтами 
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12 Тема 12. Психологічне забезпечення надання швидкої 

(екстреної та невідкладної) медичної допомоги 
1,5 

13 Тема 13. Психологічний супровід медичної практики у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 

1,5 

14 Тема 14. Робота психолога в клініці з пацієнтами 
дерматовенерологічної клініки, із ВІЛ-інфікованими та 
хворими на СНІД 

1,5 

15 Тема 15. Характеристика роботи психолога в клініці із 
онкологічними хворими 

1,5 

16 Тема 16. Психологічний супровід помираючих пацієнтів 3,5 
Усього  

 

1) Підготовка до практичних/семінарських занять 
Підготовка студентів до практичних/семінарських занять передбачає 

їхню підготовку до обговорення питань, винесених на заняття, а також 
підготовку до розбору запропонованих до окремих тем кейсів. Нижче подано 
перелік тем практичних/семінарських занять, питань у межах цих тем, до 
обговорення яких мають готуватися студенти, кейс-завдання на задані теми 
та рекомендовану літературу для підготовки до занять. 

4-й семестр 
Змістовний модуль 1. Основи професійної діяльності психолога в клініці 

Тема 1. Основи організації роботи психолога в клініці. Діагностична 
робота психолога в клініці 

1. Основні аспекти роботи психолога в клініці.  
2. Принципи роботи психолога в клініці.  
3. Специфіка цілей та завдань роботи психолога в клініці.  
4. Посадові обов’язки психолога в клініці.  
5. Основні принципи проведення психологічних досліджень в клініці.  
6. Завдання діагностичної роботи психолога в клініці.  
7. Діагностичні методи в арсеналі психолога у клініці.  
8. Підбір психодіагностичного інструментарію, етапи проведення 

дослідження, оформлення протоколу дослідження, формулювання 
висновків та практичних рекомендацій за результатами проведеного 
діагностичного дослідження.  

9. Етика проведення психологом в клініці діагностичних досліджень. 
 Рекомендована література:  
 Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та 

підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Х.: Золоті 
сторінки, 2002. 392 с.  
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 Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. Х.: Регіон-інформ, 2002. 

245 с.  

 Кречмер Э. Медицинская психология. СПб.: Союз, 1998. 464 с.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Соммерз-Фланаган Д., Соммерз-Фланаган Р. Клиническое интервью. М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2006. 672 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с. 
 
Тема 2. Загальна характеристика методів медико-психологічної 
реабілітації хворих різного профілю 

1. Психокорекційний та психотерапевтичний вплив в клінічній практиці.  
2. Сучасні напрямки психокорекції та психотерапії і їх використання у 

роботі психолога в клініці.   
3. Можливості використання методів психокорекції та психотерапії у 

роботі психолога із пацієнтами різного профілю. 
 Рекомендована література:  
 Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. Х.: Регіон-інформ, 2002. 

245 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Карвасарский Б.Д. Психотерапия. СПб.: Питер, 2002. 672 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Тод Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной 
психологии. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 768 с. 

 
Тема 3. Взаємодія в діадах «лікар-пацієнт», «психолог-клієнт» 

1. Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом та із його 
оточенням.  

2. Медична деонтологія.  
3. Взаємодія психолога в клініці із пацієнтами.  
4. Роль психолога в оптимізації взаємодії «лікар-пацієнт». 
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Рекомендована література:  
 Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та 

підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Х.: Золоті 
сторінки, 2002. 392 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Мишаткина Т.В. Фонотова Э.А., Денисов С.Д., Яскевич Я.С. 
Биомедицинская этика.  Минск: ТетраСистемс, 2003. 320 с.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

Кейс-завдання до теми. Які рекомендації може дати психолог 
медичним працівникам щодо налагодження ефективної взаємодії з 
пацієнтами у наступних ситуаціях? 

№1. Хвора М., 38 років, проходить лікування в стаціонарі з приводу 
туберкульозу. Психологічно характеризується чутливістю, емоційною 
лабільністю, виснажуваністю. На фоні цього легко виникають ситуаційно 
зумовлені афективні прояви, істеричні реакції, що призводять до конфліктів з 
іншими хворими і медичним персоналом. 

№2. Пацієнт П., 45 років, протягом останніх двох тижнів перебуває на 
лікуванні в кардіологічному відділенні. Він дуже сумнівається у всіх 
процедурах, які йому проводять за призначенням лікаря, не вірить в успіх 
лікування. При проведенні процедур сперечається з медсестрою, на обличчі 
часто самовдоволена посмішка, може не з'явитися на призначені процедури. 
Медсестра спробувала поговорити з пацієнтом, але він не слухає її, 
грубіянить, ховає очі. Медсестрі вдалося з'ясувати в ході бесіди, що пацієнт 
має негативний досвід спілкування з медперсоналом. 

№3. Хворий С., 42 роки, протягом останнього тижня перебуває на 
лікуванні у відділенні пульмонології. Пацієнт неспокійний, насторожений, 
невпевнений у собі, мовчазний, має нестійку самооцінку, легко драматизує 
ситуацію, відчуває постійне занепокоєння і недовірливість. Настрій 
тривожний. 

№4. К., 27 років, є пацієнткою лікаря-гінеколога. Хвора товариська, 
балакуча, любить бути в центрі уваги, оптимістично налаштована, 
артистична, прагне заволодіти увагою оточуючих, виставляє напоказ свої 
страждання і переживання.  
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Тема 4. Специфіка роботи психолога в клініці з пацієнтами дитячого і 
підліткового віку 

1. Загальні відмінності роботи психолога із пацієнтами дитячого і 
підліткового віку від роботи із дорослими пацієнтами.  

2. Принципи роботи психолога в клініці із пацієнтами дитячого і 
підліткового віку.  

3. Основні методи психокорекційного та психотерапевтичного впливу 
психолога в клініці із пацієнтами дитячого і підліткового віку. 

 Рекомендована література:  
 Кисилева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. СПб.: Речь, 2014. 156 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Осипова А.А. Общая психокоррекция. М.: Гном, 2000. 325 с.  

 Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями 
развития / под ред. В.М. Астановой, Ю.В.Минадзе. СПб.: Питер, 2002. 384 
с. 

 
Змістовний модуль 2. Робота психолога в клініці з хворими різного 

профілю 
Тема 5. Робота психолога в психіатричній клініці 

1. Організація роботи психолога в психіатричній клініці.  
2. Диференційна діагностика психічних розладів та патопсихологічних 

синдромів, психологічний висновок. 
 Рекомендована література:  
 Александровский Ю.А. Предболезненные состояния и пограничные 

психические расстройства: этиология, патогенез, специфические и 
неспецифические симптомы, терапия. М.: Литтерра, 2010. 272 с.  

 Джекобсон Д.Л., Джекобсон А.М. Секреты психиатрии. М.: МЕДпресс-
информ, 2007. 576 с.  

 Клиническое руководство по психическим расстройствам / под ред. Д. 
Барлоу. СПб.: Питер, 2008. 912 с. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

 
Тема 6. Робота психолога в клініці із залежними пацієнтами 

1. Специфіка роботи психолога із алко- та наркозалежними пацієнтами.  
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2. Робота психолога із пацієнтами з нехімічними залежностями.  
3. Взаємодія психолога із оточенням залежних пацієнтів. 

 Рекомендована література:  
 Короленко Ц.П. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск: Олсиб, 

2001. 262 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Москаленко В. Зависимость: семейная болезнь. М.: ПЕР СЭ, 2011.  

 Психология и лечение зависимого поведения / под ред. С. Даулинга. М.: 
Независимая фирма «Класс», 2007. 232 с. 

 
Тема 7. Діяльність психолога в загально-терапевтичній клініці та в 
ендокринології. Особливості психологічної роботи з пацієнтами 
офтальмологічного та отоларингологічного відділень. Робота психолога 
з хворими на туберкульоз і гострі інфекційні захворювання 

1. Робота психолога із пацієнтами в загально-терапевтичній клініці. 
2. Робота психолога із пацієнтами ендокринологічного профілю.  
3. Основні офтальмологічні й отоларингологічні захворювання та їх 

вплив на психіку і психологічний стан хворого.  
4. Психологічні особливості та труднощі, які переживають пацієнти 

офтальмологічного й  отоларингологічного відділень.  
5. Надання психологічної допомоги та психологічних супровід даної 

категорії хворих 
6. Психологічні особливості і труднощі хворих із туберкульозом.  
7. Надання психологічної допомоги та психологічних супровід хворих із 

туберкульозом.  
8. Психологічний супровід пацієнтів інфекційних відділень. 

 Рекомендована література:  
 Баранова Г.В., Золотова Н.В., Столбунов Ю.В. Структура личностных 

черт у больных туберкулезом легких // Медицинская психология в России: 
электрон. науч. журн. 2012. N3 (14).  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Иванов С.В., Губарев Ю.Д., Яценко Е.А., Иванов С.В. Медико-
социальный портрет пациентов пожилого и старческого возраста с 
офтальмологической патологией //  Современные проблемы науки и 
образования. 2014. №6.  
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 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Мордовкина М.А., Юдин С.А. Психологическое сопровождение 
фтизиатрических пациентов // Фундаментальные исследования. 2014. 
№10-8. С. 1532-1535.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Сенько Ю.О. Психологічний супровід пацієнтів, хворих на 
мультирезистентний туберкульоз легень // Український пульмонологічний 
журнал. 2019. №1. С. 71-74.  

 Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування 
прихильності до лікування: навчальний посібник для студентів і лікарів-
інтернів ВНМЗ ІV рівня акредитації та лікарів / Л.А. Мельник, О.В. 
Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська. К.: ФОП Бурнос С.О., 2017. 112 
с.   

 Шарипов А.Р., Суворова Р.А. Роль психологических особенностей 
офтальмологических пациентов в послеоперационной реабилитации // 
Вестник ОГУ. 2007. №S12. С. 180-184. 

 
Кейс-завдання до теми. Історія студентки М. пацієнтки із 

туберкульозом (взято із: Школа пациента. Брошюра для пациентов, 
страдающих от туберкулеза. М.: ИП «Шаумян А.Р.», 2015. 112 с.) 

Після успішного здачі літньої сесії я поспішала додому, провести 
канікули з рідними і близькими. Було багато планів та очікувань, пов'язаних з 
майбутніми літніми канікулами. Але я все частіше помічала, що почала 
почувати себе погано. З'явилася швидка стомлюваність, підвищена 
пітливість, слабкість, температура, я схудла. Я відчувала, що мені стає важко 
навіть просто гуляти по місту. Паморочилося в голові, підкошувалися ноги, 
здавалося, що ось-ось втрачу свідомість від слабкості. Я почала більше часу 
перебувати вдома, мені весь час хотілося лежати. На прийомі у лікаря мені 
був винесений вердикт: «Дівчино, у вас, швидше за все, туберкульоз». 
Неможливо передати словами, що я відчувала в той момент. Шок… Жах... Я 
просто не вірила тому, що почула: це якась помилка! Те, що мені далі 
говорила лікар, я вже не чула. Не могла вимовити ні слова. Для мене слово 
«туберкульоз» було синонімом до слова «смерть». Колись брат моєї 
найкращої подруги помер від цієї хвороби приблизно у моєму віці. 
Спостерігаючи його муки і смерть, я вважала, що це найстрашніше, що може 
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трапитися з людиною. Я вибігла з кабінету і заплакала, мені здавалося, що це 
страшний сон і я не можу прокинутися. Діагноз сумнівів не викликав. 
Потрібно було прийняти ситуацію, але це давалося мені важко. Я відчувала 
себе ізольованою від усіх, не такою, як усі, обмеженою, неповноцінною. Я 
боялася, що могла заразити найближчих людей – рідних і друзів. Я не знала, 
що буде зі мною, і точно так само я не знала, що чекає на мою сім'ю, якщо 
вони заразилися. Я думала, що ніколи собі цього не пробачу.  

Я не очікувала, що лікування буде таким тривалим. В університеті 
довелося оформити академічну відпустку. Я дуже переживала з цього 
приводу, мені так не хотілося втрачати свою групу, друзів, подруг, насичене 
студентське життя. Засмучувало і те, що тепер мені потрібно було щодня 
випивати цілу жменю таблеток, від одного вигляду яких у мене судомило 
шлунок. Після лікування протягом року позитивна динаміка була відсутня і 
мені потрібна була операція. Я довго не роздумувала і погодилася одразу ж. 
Лиш би закінчився цей жах... Мені зробили операцію, вона пройшла успішно. 
Але хірург сказав, що лікування необхідно продовжувати ще протягом року, 
щоб не було рецидиву. Лікування виявилося для мене дуже важким. Майже 
всі препарати викликали побічні ефекти. Я не могла нормально спати та їсти. 
Моя вага знизилася до 47 кг. Нудота, прискорене серцебиття, болі в шлунку 
не давали спокою ні вдень, ні вночі. Постійно паморочилося в голові, все 
було як в тумані. Дні тяглися дуже повільно. Мені здавалося, що цим мукам 
не буде кінця. 

Завдання:  
1. Опишіть загальний психологічний стан хворої.  
2. Запропонуйте алгоритм і визначте основні “мішені” психологічної 

та психотерапевтичної роботи з хворою на різних етапах лікувального 
процесу. 

 
Історія студентки К. пацієнтки із туберкульозом (взято із: Школа 

пациента. Брошюра для пациентов, страдающих от туберкулеза. М.: 
ИП «Шаумян А.Р.», 2015. 112 с.) 

Після того, як мені поставили діагноз «туберкульоз» і госпіталізували в 
тубдиспансер, я відчула відразу до себе. Перші дні я просто не розуміла, 
навіщо мені сидіти в черзі на кров, кілька разів перездавати мокротиння та 
ще й приймати якісь ліки. Все марно, я ж захворіла на ТУБЕРКУЛЬОЗ, я все 
одно вже не людина, і, ймовірно, скоро помру. Але навіть якщо виживу, це 
буде ще гірше, тому що яке життя на мене чекає після ТАКОГО? Хто буде зі 
мною спілкуватися, де я буду працювати, куди мене взагалі після такого 
пустять? Як на зло, саме в ці дні у мене зламався телефон і я справді 
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залишилася сама. Колеги, друзі швидко забувають про людину, якщо 
банально не можуть з нею зв'язатися. Не хоче спілкуватися – то й не треба. 
До того ж, я не збиралася нікому розповідати, де перебуваю, навіть коли вже 
знову була з телефоном ближче до кінця першого лікарняного місяці. Всім 
говорила, що не треба до мене приїжджати, я в лікарні дуже далеко. Де – 
неважливо. Ну, це спеціальна лікарня. І ще сюди не пускають, тут особливий 
режим. Це – тубдиспансер. Що, вже немає бажання приїхати? Правильно, і я 
так думала... А рівно через півтора місяці мене вперше відпустили з лікарні 
додому. І хоча лежати мені треба було ще довго, відпускали мене постійно – 
додому, в університет, де я вчилася заочно і оформляла академічну 
відпустку, ще у якихось справах. Все начебто повернулося в звичний ритм, 
все ніби знову стало нормальним. Але я продовжувала мовчати про те, що 
було зі мною насправді… 

Завдання:  
1. Опишіть загальний психологічний стан хворої.  
2. Визначте основні проблеми хворої, які потребують 

психотерапевтичного втручання. Запропонуйте алгоритм роботи з хворою.   
 
Тема 8. Робота психолога у клініці хірургії, травматології та ортопедії. 
Особливості роботи психолога з пацієнтами опікового відділення 

1. Специфіка роботи психолога із хірургічними пацієнтами (загальна, 
пластична, кардіохірургія, нейрохірургія тощо).  

2. Діяльність психолога в клініці травматології та ортопедії.  
3. Загальна характеристика опіків.  
4. Особливості переживання стресу при опіковій хворобі.  
5. Психологічні особливості стресу на різних стадіях протікання опікової 

хвороби.  
6. Емоційні проблеми у хворих із опіками.  
7. Посттравматичний стрес в опікових пацієнтів.  
8. Основні принципи надання психологічної та психотерапевтичної 

допомоги при опіках. 
 Рекомендована література:  
 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Лафи С.Г. Психологические аспекты ожоговой травмы. Омск: Изд-во 
ОмГМА, 2014. 178 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  
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 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 

руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

 Полянина Д.А. Роль психотерапии в лечении больных с ожоговой 
травмой. автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 2007. 25 с. 

 
Кейс-завдання до теми:  
№1. Пацієнт В., 26 років, автомеханік, має середню спеціальну освіту, 

неодружений, діагноз – опіки 3-4 ступенів 40% поверхні тіла. Пацієнт 
отримав травму, коли ходив у похід з друзями: він заснув біля вогнища і 
обгорів уві сні, єдиний спогад про опік – це те, що біль був дуже сильним. 
Перша зустріч психолога з пацієнтом відбулася в палаті реанімації, коли він 
прийшов до тями через 4 дні після поступлення в лікарню. Хворому було 
важко говорити, він робив тривалі паузи в бесіді. За ним майже весь цей час 
доглядав батько, але він відкидав допомогу батька, постійно дратувався, коли 
той намагався йому чимось допомагати.  

Друга зустріч відбулася через 10 днів, коли хворий вже перебував у 
загальній палаті. З розмови встановлено, що хворий намагається приховувати 
важкість свого фізичного стану, постійно конфліктує з медичним персоналом 
і відкидає їхню допомогу та догляд. Хворий відзначає, що завжди прагнув до 
самостійності, незалежності, любить ризик, переконаний, що ще не встиг 
нічого досягнути в житті і що у нього ще «все попереду». Він стверджує, що 
не відчуває розуміння та прихильності від інших людей, почуває себе 
зломленим боротьбою із труднощами, йому здається, що те, як інші з ним 
поводяться, принижує його гідність, від не відчуває від них поваги.  

Третя зустріч з пацієнтом відбулася через два місяці після першої, 
перед його випискою зі стаціонару. Фізичний стан хворого на той час був 
задовільним. Його конфліктність дещо знизилася, але збереглася, він був 
емоційно загальмованим. Із розмови з хворим встановлено, що він почуває 
себе дискомфортно через відчуття приниження і нерозуміння іншими, прагне 
до спокійної обстановки, де можна уникнути хвилювань, почуває себе 
змушеним йти на компроміси, стримувати свої бажання і надії, на деякий час 
відмовитися від певних бажаних для нього речей. 

Завдання:  
1) охарактеризуйте загальний психологічний стан хворого на різних етапах 

захворювання;   
2) які методики можна використати для психодіагностики у роботі з цих 

пацієнтом?  
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3) опишіть основні завдання та загальний алгоритм надання психологічної 

допомоги хворому на різних етапах захворювання. 
 
№2. Пацієнт А., 37 років, діагноз – загальна електротравма, опіки 3-4 

ступенів 10% поверхні тіла, рвана рана лоба. Працює інженером-електриком, 
травму отримав на роботі. Перша зустріч психолога з хворим відбулася через 
два дні після поступлення в лікарню і після того, як йому було зроблено 
операцію. Під час зустрічі пацієнт був говірким і дещо ейфоричним, 
жартував, був переконаним у тому, що швидко одужає і «все буде 
прекрасно», охоче розповідав про себе. Розповів про те, що має вищу освіту, 
працює за спеціальністю, щасливо одружений, виховує двох дітей. Вважає 
себе акуратним, обережним і добросовісним на роботі, а травму отримав 
через сварку із колегою по роботі: «весь день був неуважним через це, 
нервував».  

Друга зустріч психолога з пацієнтом відбулася через два тижні. 
Хворому за цей час було зроблено ще одну операцію (йому ампутували кисть 
через початок гангрени). Під час цієї бесіди стан хворого був пригніченим, 
він розповів, що думав про самогубство. Хворий був песимістично 
налаштованим, казав, що на нього «нічого доброго не чекає у майбутньому». 
Дружина хворого на той час була занепокоєна його станом, просила про 
допомогу.  

Третя зустріч з пацієнтом відбулася перед його випискою зі стаціонару. 
Ззовні пацієнт виглядав спокійнішим, казав, що «треба думати про дружину і 
дітей», багато розпитував про свою хворобу.  

Результати використаних на трьох зустрічах психодіагностичних 
методик свідчать про те, що у хворого за час перебування в стаціонарі 
підвищилися показники ситуативної тривожності та депресивності, 
найвищий рівень зафіксовано під час останньої зустрічі, яка відбулася 
безпосередньо перед випискою. Протягом усього періоду перебування в 
лікарні у хворого спостерігалася підвищена навіюваність, емоційна 
ригідність і чутливість до зовнішніх подразників. 

Завдання:  
1) опишіть психічний і психологічний стан пацієнта на різних етапах 

захворювання;   
2) про що може свідчити підвищення у пацієнта показників ситуативної 

тривожності та депресивності за час перебування в стаціонарі?  
3) які додаткові методики можна використати для психодіагностики?  
4) визначте цілі та основний алгоритм психологічної роботи з пацієнтом на 

різних етапах захворювання. 
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5-й семестр 
Змістовний модуль 3. Робота психолога в клініці з хворими різного 

профілю (продовження) 
 

Тема 9. Робота психолога в клініці акушерства та гінекології. Специфіка 
психологічної роботи з хворими урологічного профілю 

1. Психологічні аспекти роботи з пацієнтками в клініці акушерства та 
гінекології.  

2. Основні урологічні захворювання жінок і чоловіків.  
3. Вплив урологічних захворювання на психологічний і психічний стан 

жінок та чоловіків.  
4. Психологічні особливості, які характерні для пацієнтів урологічного 

відділення.  
5. Психологічний супровід лікувального процесу. 

Рекомендована література:  
 Бацилєва О.В. Психологічний супровід у клініці репродуктивної 

медицини: значення та перспективи // Матеріали IV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти 
здоров’я» (м. Вінниця, 22 листопада 2019 р.). Вінниця, 2019. С. 16-19. 

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Ильина О.Э. Социально-психологическая дезадаптация личности 
пациентов, страдающих мочекаменной болезнью: дисс. канд. психол. 
наук. Ярославль, 2000. 165 c. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Изд-во Эксмо, 2005. 992 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Радченко А. Психотерапия психосоматических заболеваний и 
расстройств. М.: Класс, 2002. 287 с.  

 Рязенцев В.Е., Лемкина Е.А., Рязанцев Е.В., Черапкин А.В. Гендерные и 
возрастные особенности качества жизни больных мочекаменной болезнью 
// Международный научно-исследовательский журнал. 2013. №10-5(17). С. 
26-27.  

 Урология / Н.А. Лопаткин и др.; под ред. Н.А. Лопаткина. М.: ГЭОТАР-
МЕД, 2004. 520 с. 
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Кейс-завдання:  
№1. Хвора А., 42 роки, після перенесеного бронхіту помітила 

кров'янисті домішки в сечі. З тривогою і хвилюванням очікувала результатів 
обстеження в урологічному відділенні, побоювалася, що будуть виявлені 
камені в нирках. З радістю і полегшенням дізналася, що у неї полікістоз 
нирок (генетично зумовлене захворювання, яке характеризується появою 
численних кіст в обох нирках) – про подібне захворювання раніше нічого не 
чула і тому розцінила його як «дріб’язкове». Пізніше хвора знайшла 
детальний опис цієї патології в одному із науково-популярних журналів. У 
неї одразу погіршився настрій, всі думки були зайняті хворобою, перед 
очима «постійно був образ полікістозної нирки з журналу». А. втратила 
інтерес до роботи, їй не хотілося стежити за собою, спілкуватися з іншими, 
дивитися телепередачі тощо. Після операції А. була налякана. Страх 
збільшився, коли вона дізналася, що аналогічну операцію їй потрібно 
провести ще й на іншій нирці. А. вважала, що не витримає другої операції, 
думала про неминучу смерть. Перед операцією вона мало спілкувалася з 
сусідами по палаті, лежала, відвернувшись до стіни. В А. знизився апетит, 
вона схудла. Вечорами А. довго не могла заснути, ночами їй снилися жахіття, 
а вранці її непокоїли головні болі та сильна слабкість. 

Завдання:  
1) охарактеризуйте загальний психічний і психологічний стан хворої;   
2) визначте, ознаки якого типу ставлення до хвороби були притаманні для 

пацієнтки;  
3) опишіть основні завдання та загальний алгоритм надання психологічної 

допомоги пацієнтці. 
 

№2. Хворий В., 30 років, неодружений, знаходився в урологічному 
відділенні з діагнозом «пенектомія» (ампутація статевого члена, операція із 
видалення частини або всього статевого члена). Три роки тому В. помітив 
виразки на шкірі статевого члена і звернувся в шкірно-венерологічний 
диспансер. Лікування дерматиту не дало ефекту. В. був скерований в 
онкологічний диспансер, де проходив променеву терапію. В результаті 
опромінення у В. з'явилися сильні болі (за словами В., «як зуб ниє»), через 
які він важко засинав і погано спав, постійно думав про свою хворобу. У В. 
знизився настрій, зник апетит, з'явилася байдужість, йому ні з ким не 
хотілося спілкуватися. Він став дратівливим, запальним, нестриманим. Через 
3 місяці В. скерували до уролога для оперативного лікування у зв'язку з 
«гангреною статевого члена». В. відмовлявся від операції, тривожився за своє 
майбутнє, хвилювався, що ніколи не зможе більше жити статевим життям. 
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Погодився на лікування тільки тому, що дізнався, що «запалення може піти 
всередину». Після операції В. було «дуже важко на душі». Він відмовлявся 
від їжі, йому не хотілося нікого бачити, спілкувався тільки з матір'ю. 
Душевний біль був нестерпним (за словами В., «важчим від фізичного»), 
через що В. думав про самогубство, хотів повіситися. Після виписки 
лікувався амбулаторно, але усі його переживання зберігалися. Через рік В. 
повернувся до роботи. Але це не принесло йому полегшення: він почав 
зловживати алкоголем, у нього було ще кілька невдалих спроб суїциду. 
Згодом В. відмовився від прийому алкоголю, оскільки в стані сп’яніння у 
нього «з'являлося статеве збудження». В. став запальним і дратівливим. 
Через деякий час хворий був повторно госпіталізований для пластики 
статевого члена «зі шкіри живота». В. тривожився, що шкіра не приживеться, 
фон настрою у нього як і раніше був знижений, особливо поганий настрій у 
В. був тоді, коли він залишався сам. Часом у В. виникали побоювання, що 
оточуючі здогадуються про його дефект, думають про нього з іронією чи 
насміхаються з нього. У В. погіршився сон, він став чутливим і поверхневим, 
а вранці В. почував себе розбитим, млявим і дратівливим. Сечовипускання 
приносило В. постійні незручності, оскільки відбувалося через промежинну 
фістулу. 

Завдання:  
1) охарактеризуйте загальний психічний і психологічний стан хворого на 

різних етапах лікування;   
2) опишіть основні завдання та загальний алгоритм надання психологічної 

допомоги хворому на різних етапах лікування.  
 
№3. Хвора К., 41 років, заміжня, перебувала в лікарні з діагнозом 

«нетримання сечі другої ступені». Хворою себе вважає протягом 22 років. 
Незабаром після пологів К. помітила, що при кашлі, при фізичному 
навантаженні у неї мимоволі виділяється невелика кількість сечі. К. почала 
уникати людей, соромилася свого дефекту, побоювалася, що люди можуть 
відчути, «що від неї йде якийсь запах». У К. з'явилася дратівливість, 
нестриманість, порушився сон. З вечора вона не могла заснути, думала про 
свою проблему, сон супроводжувався неприємними сновидіннями, 
пов'язаними із захворюванням. К. звернулася в до лікаря, але ніякої патології 
у неї не було виявлено. Щоб мати можливість дотримуватися гігієни, К. 
змінила роботу, перестала здійснювати тривалі поїздки, припинила їздити у 
відпустку. У К. змінилися стосунки в родині. Під час статевої близькості з 
чоловіком вона не могла звільнитися від напруги, перестала відчувати 
оргазм. Протягом останніх трьох років К. почала відзначати в себе майже 
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постійне підтікання сечі. Вона була змушена до 7-8 разів на день міняти 
білизну. У К. посилилася тривога, вона боялася, що оточуючі відчувають від 
неї неприємний запах. Пацієнтка болісно переживала, коли хтось просив 
відкрити кватирку, скаржився на задуху. В неї порушився сон, вранці вона не 
відчувала себе достатньо відпочилою, відзначала слабкість, дратівливість. У 
неї зник апетит, з'явилася байдужість до себе, вона стала замкнутою, 
постійно думала про хворобу, була переконана, що у неї внизу «все 
атрофувалося». К. вважала себе неповноцінною, «фригідною». Вона часто 
плакала, ближче до вечора в неї значно погіршувався настрій. У К. виникали 
думки про непотрібність життя, вона відчувала тугу, безвихідь. Діагноз, 
поставлений в урологічному відділенні, втішив К., «нарешті дізналися 
причину». Вона охоче погодилася на операцію. Після операції К. відзначала в 
себе невеликий біль внизу живота, сподівалася на одужання. У пацієнтки 
збереглися порушення сну, їй було важко засинати, сон був надмірно 
чутливим, поверхневим і нетривалим, а вранці вона прокидалася з головним 
болем, почувала себе роздратованою. 

Завдання:  
1) охарактеризуйте загальний психічний і психологічний стан пацієнтки на 

різних етапах лікування; 
2) визначте, ознаки якого типу ставлення до хвороби були притаманні для 

хворої;  
3) опишіть основні завдання та загальний алгоритм надання психологічної 

допомоги пацієнтці на різних етапах лікування.  
 
№4. Хворий Ф., 35 років, спостерігається в урологічному кабінеті з 

діагнозом «хронічний простатит». Ф. одружений вдруге (з першою 
дружиною він розлучився через відсутність дітей), має сина, себе описує як 
запальну, але сором’язливу людину, схильну до образ. Хворим себе вважає 
протягом останніх 10 років. Його періодично турбували болі в тестикулах, на 
які він намагався не звертати уваги. Через 5 років ці болі стали яскраво 
вираженими, почастішали. З виникненням болю у Ф. знижувався настрій, він 
з тривогою оглядав свої статеві органи, думав про необхідність звернутися до 
лікаря, побоювався можливої операції. Звернувся до хірурга, лікувався без 
ефекту з діагнозом «хронічний епідидиміт» (захворювання, викликане 
запальним процесом в придатку яєчка). «Для посилення статевого життя» 
завів коханку, болі поступово стихли. Рік тому, після «бурхливого статевого 
акту», у Ф. з'явилися сильні болі в правому яєчку і почервоніння на голівці 
статевого члена. Вечорами він довго не міг заснути, з тривогою думав про те, 
що у нього венерична хвороба, непокоївся, що про все дізнається дружина і 
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це стане причиною скандалу і неприємностей на роботі. Вранці Ф. почував 
себе розбитим, сон не приносив йому відпочинку. Протягом дня Ф. відзначав 
у себе слабкість, почав швидко втомлюватися на роботі. Протягом 2 тижнів 
повністю був поглинений своїми переживаннями. Потім звернувся в шкірно-
венерологічний диспансер, лікувався від «червоного оперізуючого лишаю». 
Трохи заспокоївся, дізнавшись, що у нього немає венеричного захворювання, 
але при виникненні болю з тривогою думав про можливу операцію. Ф. 
звернувся до уролога, де йому був поставлений діагноз «хронічний 
простатит». Новина про захворювання сильно занепокоїла Ф., він почав 
боятися можливої операції, смерті, вважав, що у нього пухлина. Попри 
лікування, яке отримував Ф., у нього не проходив біль у тестикулах. Він з 
тривогою очікував появи крові при сечовипусканні, щоразу перед 
сечовипусканням із занепокоєнням оглядав статеві органи. Через деякий час 
біль почав з'являтися в паху, внизу живота, в статевому члені. Ф. з тривогою 
згадував, як у його товариша два роки тому помер батько від раку сечового 
міхура. 

Завдання:  
1) охарактеризуйте загальний психічний і психологічний стан хворого;   
2) опишіть основні завдання та загальний алгоритм надання психологічної 

допомоги хворому. 
 

Тема 10. Особливості роботи психолога у клініці медичної косметології 
та пластичної хірургії 

1. Характерні властивості особистості та психологічні особливості 
пацієнтів клініки медичної косметології та пластичної хірургії.  

2. Принципи психологічної роботи з пацієнтами даної категорії. 
 Рекомендована література:  
 Дементий Л.И., Варлашкина Е.А. Социально-психологический портрет 

пациенток пластической хирургии // Сибирский психологический журнал. 
2010. №36. С. 90-94.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Лапутин Е.Б. Мастер-класс пластического хирурга. М.: Литтерра: 
Косметик интенешнл форум, 2007. 312 с.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  
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 Петрова Н.Н., Калакуцкий Н.В., Палатина О.М. Клиническая и 

психосоциальная характеристика пациентов пластической хирургии. 
Российский медицинский журнал. 2017. №6. С. 315-320.  

 Петрова Н.Н., Спесивцев Ю.А., Грибова О.М. Личностно-
психологические и психопатологические особенности пациентов 
эстетической хирургии // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Серия 11. Медицина. 2013. №(1). С. 94-103.  

 Скрипников А.Н., Герасименко Л.А. Психотерапевтическая помощь 
пациентам с дефектами и деформациями головы и шеи // Медицинская 
психология. 2006. №(2). С. 62-64. 

 
Кейс-завдання: 
№1. Клієнтка Н., 33 роки, розлучена, дітей не має, живе сама. 

Звернулася на консультацію за скеруванням дерматолога-косметолога. До 
лікаря Н. прийшла зі скаргами на висип на шкірі обличчя. Перші прояви 
висипу Н. відзначила у себе два роки тому. Пригадує, що в той час якраз 
переживала розлучення з чоловіком. Тоді вона вперше пішла до лікаря, який 
призначив їй медикаментозне лікування. Від прийому ліків покращення 
стану шкіри не відбулося, тому Н. звернулася до терапевта, який 
рекомендував їй пройти курс «очищення печінки», антипаразитарну терапію. 
Н. кілька разів зверталася до косметологів, які проводили їй курс хімічних 
пілінгів і мезотерапії. Але пройдені процедури не давали бажаного ефекту, 
відбулося лише посилення висипу. Тоді, як відзначає Н., вона почала 
переживати значний дискомфорт у спілкуванні з людьми, була змушена піти 
з роботи, оскільки працювала у сфері обслуговування в індустрії краси і «не 
могла працювати там з таким обличчям». Через це у Н. значно погіршився її 
психоемоційний стан. На момент актуального звернення до дерматолога-
косметолога в Н. спостерігався дерматоз локалізованого симетричного 
характеру, набряк тканин обличчя, численні відкриті камедони, ділянки 
сухості, спричинені самостійним застосуванням спиртового розчину 
саліцилової кислоти. У спілкуванні Н. виявляє емоційну лабільність та 
високу тривожність, часто плаче, коли розповідає про свою історію, 
висловлює пасивні суїцидальні думки. 

 
№2. Клієнтка О., 27 років, незаміжня, без дітей, проживає з батьками. 

Звернулася на консультацію за скеруванням пластичного хірурга. Півтора 
роки тому внаслідок ДТП О. отримала травму обличчя: перелом кісток носа 
зі зміщенням уламків та деформацією зовнішнього носа. Їй зробили 
операцію, реабілітаційний період проходив без ускладнень. Через вісім 
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місяців після травми в О. посилилася тривожність, роздратованість та 
нервозність, порушився сон та апетит. О. постійно оглядала себе у дзеркалі і 
нарікала на погіршення зовнішності. Вона почала рідше спілкуватися з 
друзями, уникала відвідування людних місць. Лікарі-хірурги переконували її, 
що результати операції цілком успішні та в її зовнішності немає жодних 
дефектів. Але ці переконання діяли на О. лише протягом нетривалого часу: 
згодом вона знову дивилася на себе в дзеркало і починала помічати недоліки, 
які «спотворюють обличчя». О. активно висловлює побоювання, що їй «з 
такою зовнішністю заміж ніколи не вийти». Вона повідомляє про відчуття 
напруги і страху, неможливість розслабитися. О. переконана, що оточуючі 
постійно звертають на неї увагу, помічають недоліки її зовнішності. У неї 
доволі песимістичний погляд на майбутнє, час від часу виникають думки про 
втому від «такого життя», але суїцидальних планів О. не має.  

Відомо, що О. є єдиною дитиною у сім’ї. Взаємини у своїй родині О. 
характеризує як напружені. Вона розповідає про свого батька як про 
директивного і домінуючого, зазначає, що він часто застосовував до неї 
фізичні покарання. Мама – м’яка і поступлива, у конфліктних ситуаціях 
частіше займала нейтралітет. У школі та в університеті О. вчилася добре. За 
характером вважає себе сором’язливою та доброзичливою людиною. О. 
пригадує, що у підлітковому віці (14-15 років) через висип на обличчі у неї 
були деякі труднощі зі сприйманням власної зовнішності: вона почувала себе 
гіршою за своїх ровесників, хотіла робити макіяж, щоб приховати недоліки 
зовнішності, але батько категорично забороняв це робити і слідкував за тим, 
у якому вигляді вона виходила з дому. Після покращення стану шкіри на 
обличчі О. стала більш впевненою у собі, в цілому їй подобалася її 
зовнішність аж до моменту, коли вона перенесла операцію через отриману 
травму обличчя.     

 
№3. Клієнтка В., 23 роки, звернулася на консультацію за скеруванням 

пластичного хірурга. На прийом до лікаря В. прийшла з бажанням «змінити 
себе», «отримати все і одразу»: збільшити груди, змінити форму носа та 
вилиць, змінити лінію губ, збільшити очі, «відточити» підборіддя. 
Розповідаючи про себе, В. відзначає, що незаміжня, має близькі стосунки зі 
своєю сестрою, працює на роботі, яка їй подобається, багато чим 
захоплюється (подорожі, скелелазіння, катання на гірських лижах). Попри це, 
вона почуває себе не зовсім задоволеною своєю зовнішністю.  

В. пригадує, що у віці 14-15 років на обличчі в неї з'явився рясний 
висип. Тоді вона почала боятися поглядів друзів, а ще більше – поглядів 
малознайомих людей, їй здавалося, що кожен, хто на неї дивиться, із жахом 
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розглядає її обличчя. В. чітко пригадує випадок, який у звʼязку з цією 
ситуацією вразив її найбільше. Влітку В. зі своєю сім’єю відпочивала на дачі 
за містом. Це було одне з небагатьох місць, де вона почувала себе «у своїй 
тарілці», там в неї була «своя» компанія, з якою вони весело проводили час. 
Одного разу вони з друзями вирішили поїхати до міста на електричці. І тоді 
один із хлопців відмовився їхати з нею в одному вагоні, бо «йому було 
соромно знаходитися поруч», про що він сказав їй відкрито, у присутності 
інших, а всі навколо засміялися. У той момент В. відчула себе дуже 
приниженою. Також В. пригадує, що приблизно у той самий час (15 років) 
вона була дуже занепокоєною тим, що в неї «повністю відсутні груди». Поки 
її ровесниці обговорювали «проблеми статевого дозрівання», В. була 
переконана, що ніколи не зможе сподобатися жодному хлопцеві. До 18 років 
В. перестав подобатися її ніс, губи, лоб та інші частини тіла.  

Коли В. була студенткою, вона звернулася до дерматолога-
косметолога. Пройшовши тривалий курс лікування (близько 2 років), В. 
позбулася проблем із висипом на обличчі, «отримала нове обличчя». Після 
цього вона почала думати, що сама може виправити у своїй зовнішності все, 
що їй не подобається. Закінчивши навчання у університеті, В. влаштувалася 
на постійну роботу, почала відкладати гроші «на пластику». Коли їй вдалося 
накопичити потрібну суму, вона звернулася до пластичного хірурга. У 
розмові В. зазначає, що переконана: вона зможе стати впевненою у собі, 
почне без страху виходити на вулицю тільки тоді, коли повністю змінить 
себе.  

 
Тема 11. Особливості надання психологічної допомоги пацієнтам 
психосоматичної клініки 

1. Поняття психосоматичних розладів.  
2. Особистісні особливості хворих із різними психосоматичними 

розладами (органів дихання, серцево-судинної системи, шлунково-
кишкового тракту, ендокринної системи, опорно-рухового апарату, 
шкірних та інфекційних хвороб, гінекологічних захворювань і 
функціональних сексуальних розладів).  

3. Загальні принципи психологічної та психотерапевтичної роботи в 
клініці психосоматики. 

 Рекомендована література:  
 Аммон Г. Психосоматическая терапия. СПб.: Речь, 2000. 238 с.  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії: 
навч. посіб. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 264 
с.  
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 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Эксмо, 2005. 992 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с. 

 Радченко А. Психотерапия психосоматических заболеваний и 
расстройств. М.: Класс, 2002. 287 с. 

 
Кейс-завдання:  
№1. Клієнт О., 23 роки. У віці 13 років в О. почалися напади екзогенної 

бронхіальної астми з експіраторною задишкою та зблідненням шкірних 
покривів, алергія на шерсть тварин. Періодичні напади відбувалися аж до 
повноліття. О. виховувався у повній сім’ї, в його батька була схильність до 
алергічних реакцій, мама була соматично здоровою. О. пригадує, що в 
дитинстві мама була строгою і вимогливою до нього, змушувала добре 
вчитися, ходити в музичну школу. Після того, як О. закінчив музичну школу, 
він хотів поступати в консерваторію, але його мама була категорично проти 
цього, змусила поступити в юридичний університет. Коли О. вчився на 
третьому курсі (в 19 років) його мама переїхала на тривалий час в інше місто 
по роботі, він залишився жити з батьком. З того часу напади порідшали, 
провокувалися в основному надмірним курінням. На четвертому курсі О. 
вирішив покинути навчання, пішов працювати і почав жити окремо від 
батьків. Через деякий час в О. повністю припинилися напади і не виникали 
навіть під час куріння. На передодні свого 23-річчя О. поїхав з батьками на 
відпочинок на море. У цей час вперше за останні кілька років у нього раптово 
з’явилася задишка після помірного фізичного навантаження. Розповідаючи 
про ту поїздку, О. відзначає, що там у нього трапився серйозний конфлікт з 
мамою.     

 
№2. Клієнтка М., 22 роки, незаміжня, прийшла на консультацію з 

приводу повторюваних нападів сильного нейродерміту. Висипання, що 
з'являлися переважно на верхніх і нижніх кінцівках і на обличчі, мали 
екзематоїдний характер. М. сильно розчісувала висипання, особливо уві сні, 
поки вони не починали кровоточити так, що вона часто була абсолютно 
спотвореною. М. консультувалася у кількох дерматологів і чула від них, що 
вони їй нічим не зможуть допомогти, оскільки її стан спричинений 
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емоційними факторами. Шкірні висипання з'являлися і зникали протягом 
усього життя М.. Перший раз екзема виникла у неї через тиждень після 
народження. Її мати під час вагітності була сильно засмучена випадковою 
смертю свого семирічного сина, а згодом – розлученням із чоловіком. 
Дитинство М. пройшло в будинках різних родичів, де у неї завжди було 
відчуття незахищеності через боязкість її матері і через свій статус, який “був 
знецінений практично до рівня домашньої прислуги”. М. була сором’язлива і 
соціально дезадаптована в школі, але пожвавлювалася у процесі навчання. 
Вона сильно страждала від відчуття своєї «інакшості» і непотрібності через 
шкірні висипання, відсутність батька і нормальної батьківської сім’ї. Під час 
навчання в університеті з настанням фізичного дозрівання вона пожвавилася 
і отримала соціальне визнання. Після закінчення університету М. знайшла 
хорошу роботу і почала намагатися будувати стосунки з різними чоловіками. 
Усі вони переривалися і розриви стосунків супроводжувалися важкими 
нападами екземи. У такі моменти, почуваючи себе абсолютно негідною 
любові, М. робила спроби налагодити кращі стосунки зі своєю матір'ю. Але 
ці спроби теж завершувалися невдало, що сильно засмучувало М., викликало 
в неї депресивні переживання. Коли подібні ситуації почали загрожувати 
можливості М. працювати і мати нормальні міжособистісні стосунки, вона 
вирішила звернутися до психотерапевта.   

 
№3. Клієнтка А., 18 років, навчається на першому курсі. Основні 

скарги – пронос, болі в животі, кров у калі, втрата у вазі, метеоризм. А. 
народилася в родині вчителів, є третьою дитиною. Виховувалася бабусею з 
боку матері, відвідувала дитячий садок, у школу пішла вчасно. Вчителі 
характеризували А. як активну, успішну ученицю. У школі А. була 
відмінницею. Зараз, будучи студенткою, інтереси А. теж зосереджені в 
основному на навчанні. Її матір за характером спокійна, відповідальна, 
сувора, але не владна. Батько теж спокійний, товариський. Наразі А. 
проживає сама в орендованій квартирі. Її матеріально-побутові умови 
задовільні, харчування регулярне. Шкідливих звичок у А. немає. Вперше 
тривале погіршення стану А. відбулося після переїзду на нову квартиру пів 
року тому. Через два дні після переїзду вона помітила ознаки крові при 
дефекації, водянистий кал, часті випорожнення (більше 3 разів на день). У неї 
почастішали відчуття дискомфорту в животі та здуття живота. А. почала 
приймати різні препарати від діареї, але ефект від них був недовготривалим. 
Стан А. погіршився протягом останнього місяця, зник апетит, відбулася 
втрата ваги, почастішали головні болі та болі в спині. А. почала відзначати в 
себе зміни в емоційному стані, зокрема, в неї почастішав пригнічений 
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настрій. А. відвідала лікаря та пройшла різні обстеження. Проведена 
ендоскопія не показала у неї наявності виразки, запалення, пухлини, 
інфекційних уражень чи кровотечі. Рентгенологічне обстеження товстої і 
тонкої кишки теж без особливостей. При проведенні психодіагностичного 
дослідження в А. було виявлено високі показники за шкалою депресії; дуже 
низькі показники за шкалою особистісної тривожності у поєднанні з 
високими показниками за шкалою ситуативної тривожності; низькі 
показники за шкалами самопочуття, активності і настрою. 

 
Змістовний модуль 4. Психологічний супровід надання швидкої медичної 

допомоги, медичної практики у відділеннях реанімації й інтенсивної 
терапії. Робота психолога з невиліковно хворими пацієнтами 

 
Тема 12. Психологічне забезпечення надання швидкої (екстреної та 
невідкладної) медичної допомоги 

1. Робота психолога із медичними працівниками, які надають швидку 
(екстрену та невідкладну) медичну допомогу.  

2. Надання екстреної психологічної допомоги постраждалими від 
надзвичайних ситуацій. 
 

Рекомендована література:  
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Кейс-завдання:  
Ситуація 1: Насильство та переміщення населення (взято із: Перша 

психологічна допомога: посібник для працівників на місцях. К.: 
Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017. 64 с.) 

Біженців перевозять на нове місце у вантажівках і кажуть, що вони 
залишаться тут. Їх перемістили через війну у місці їхнього попереднього 
проживання. Коли вони виходять із вантажівок, деякі з них плачуть, інші 
здаються дуже наляканими, деякі – дезорієнтованими, а інші зітхають із 
полегшенням. Більшість боїться і ставиться до нового місця з недовірою, і в 
них немає жодного уявлення, де вони спатимуть, що їстимуть або як 
отримуватимуть медичну допомогу. Деякі лякаються гучного шуму, бо 
думають, що знову чують постріли. Вас попросили допомогти надати першу 
психологічну допомогу у пунктах видачі продуктів. 

Завдання:  
1) Готуючись надавати допомогу, подумайте, що ви хотіли б дізнатися про 

цю ситуацію? 
2) На що важливо дивитися, знайомлячись із групою біженців?  
3) Встановлюючи контакт із людьми із групи біженців, у який спосіб ви 

зможете найкраще почути їхні занепокоєння та втішити, заспокоїти їх? 
4) Що можна зробити, щоб направити людей до місць отримання 

інформації і практичної допомоги? 
Ситуація 2: Нещасний випадок (взято із: Перша психологічна 

допомога: посібник для працівників на місцях. К.: Університетське 
видавництво ПУЛЬСАРИ, 2017. 64 с.) 

Ви з колегами їдете сільською дорогою з інтенсивним рухом у 
безпечній частині країни і раптом бачите аварію попереду. Виявляється, що 
чоловіка, який переходив дорогу зі своєю дружиною і маленькою донькою, 
збив автомобіль. Чоловік лежить на землі, у нього кровотеча і він не 
рухається. Його дружина і донька стоять біля нього. Дружина плаче і 
тремтить, а донька стоїть нерухомо і мовчить. Кілька сільських жителів 
зібралося на дорозі біля місця аварії. 

Завдання:  
1) Які питання вам потрібно обдумати, готуючись до надання першої 

психологічної допомоги?  
2) На що важливо дивитися?  
3) Встановлюючи контакт із людьми, залученими у нещасний випадок, що ви 

можете зробити, аби якнайкраще вислухати їхні проблеми і втішити? 
4) Що можна зробити, аби направити людей до місця отримання 

інформації і практичної допомоги? 
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Тема 13. Психологічний супровід медичної практики у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії 

1. Робота психолога із медичними працівниками, які працюють у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, діагностика і 
профілактика виникнення у них синдрому емоційного вигорання та 
інших професійно зумовлених особистісних деформацій.  

2. Принципи психологічної роботи та надання психологічної підтримки 
особам, чиї рідні та близькі є пацієнтами у відділеннях реанімації та 
інтенсивної терапії. 

 Рекомендована література:  
 Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 

паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся 
проблемой. СПб., 2002. 162 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.  

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Маневич А.З., Плохой А.Д. Основы интенсивной терапии, 
реаниматологии и анестезиологии. М.: Триада-Х. 2004.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Основи загальної і медичної психології / ред. І.С. Вітенко, О.С. Чабан. 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 344 с.  

 Симоненко С.М., Плющ І.А. Психологічний супровід медичної практики у 
відділеннях реанімації та інтенсивної терапії // Наука і освіта. 2009. №5. С. 
155-160. 

 
Тема 14. Робота психолога в клініці з пацієнтами дерматовенерологічної 
клініки, із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 

1. Особливості роботи психолога із пацієнтами зі шкірними 
захворюваннями.  

2. Робота психолога з хворими, які мають венеричні захворювання.  
3. Психологічні аспекти роботи із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД. 

 Рекомендована література:  
 Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение.  М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 352 с.  

 Александрова Н.В., Городнова М.Ю., Эйдемиллер Э.Г. Современные 
модели психотерапии при ВИЧ/СПИДе. СПб.: Речь, 2010. 191 с.  

 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  
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 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008. 

 
Тема 15. Характеристика роботи психолога в клініці із онкологічними 
хворими 

1. Психологічні особливості онкологічного хворого. 
2. Проблема канцерофобії.  
3. Особливості роботи психолога із онкологічними хворими та різних 

стадіях захворювання. 
 Рекомендована література:  
 Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. 

Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.  

 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002. 

 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. 
М.: Изд-во Эксмо, 2005.  

 Ткаченко Г.А. Психологические особенности онкологических больных // 
Заместитель главного врача: лечебная работа и медицинская экспертиза. 
2014. №8. С. 100-105. 

 Хисматуллина З.Н. Паллиативная помощь инкурабельным больным в 
рамках социально-медицинской работы в онкологи // Современные 
проблемы науки и образования. 2007. №4. С. 41-45. 

 
Тема 16. Психологічний супровід помираючих пацієнтів 

1. Психологічна характеристика термінальних станів.  
2. Етапи прощання хворої людини із життям.  
3. Стадії умирання.  
4. Етичні проблеми евтаназії. 

 Рекомендована література:  
 Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по 

паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся 
проблемой. СПб., 2002. 162 с.  

 Дідковська Л.І. Психологічні аспекти надання паліативної допомоги // 
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 
«Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної 
допомоги в Україні» (м. Львів, 23 листопада 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 9-
13. 
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 Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.  

 Медична психологія / ред. В.А. Абрамов. Донецьк: Каштан, 2003. 118 с.  

 Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое 
руководство. М.: МЕДпресс-информ, 2008.  

 Яцышева Т.Л., Салогубова О.В. Медико-социальные и социально-
правовые аспекты эвтаназии в условиях современного общества. Вестник 
Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. 
Социология и социальные технологии. 2007. Вып. 6. С. 149-152. 

 
2) Підготовка до модульних контрольних робіт 

Протягом курсу передбачено написання студентами 4 модульних 
контрольних робіт у формі тестових завдань. Перші та друга роботи – у 4-у 
семестрі, третя і четверта – у 5-у семестрі.  

На першу модульну контрольну роботу винесено питання, які 
стосуються тем №№1-4:  

Тема 1. Основи організації роботи психолога в клініці. Діагностична 
робота психолога в клініці 

Тема 2. Загальна характеристика методів медико-психологічної 
реабілітації хворих різного профілю 

Тема 3. Взаємодія в діадах «лікар-пацієнт», «психолог-клієнт» 
Тема 4. Специфіка роботи психолога в клініці з пацієнтами дитячого і 

підліткового віку 
На другу модульну контрольну роботу винесено питання, які 

стосуються тем №№5-8: 
Тема 5. Робота психолога в психіатричній клініці 
Тема 6. Робота психолога в клініці із залежними пацієнтами 
Тема 7. Діяльність психолога в загально-терапевтичній клініці та в 

ендокринології. Особливості психологічної роботи з пацієнтами 
офтальмологічного та отоларингологічного відділень. Робота психолога з 
хворими на туберкульоз і гострі інфекційні захворювання 
 

Тема 8. Робота психолога у клініці хірургії, травматології та ортопедії. 
Особливості роботи психолога з пацієнтами опікового відділення 

На третю модульну контрольну роботу винесено питання, які 
стосуються тем №№9-11: 

Тема 9. Робота психолога в клініці акушерства та гінекології. 
Специфіка психологічної роботи з хворими урологічного профілю 
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Тема 10. Особливості роботи психолога у клініці медичної косметології 
та пластичної хірургії 

Тема 11. Особливості надання психологічної допомоги пацієнтам 
психосоматичної клініки 

На четверту модульну контрольну роботу винесено питання, які 
стосуються тем №№12-16: 

Тема 12. Психологічне забезпечення надання швидкої (екстреної та 
невідкладної) медичної допомоги 

Тема 13. Психологічний супровід медичної практики у відділеннях 
реанімації та інтенсивної терапії 

Тема 14. Робота психолога в клініці з пацієнтами 
дерматовенерологічної клініки, із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД 

Тема 15. Характеристика роботи психолога в клініці із онкологічними 
хворими 

Тема 16. Психологічний супровід помираючих пацієнтів 
 
3) Підготовка до заліку 

Підготовка студентів до заліку відбувається за питаннями, перелік яких 
представлено у пункті 6 «Контрольні питання з дисципліни». 
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5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Поточне тестування та самостійна робота  
 
 
Залік 

 
 
 
Сума 

4 семестр  5 семестр  

Змістовий  
модуль 1 

Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий  
модуль 4 

Т Т Т Т КР Т Т Т Т КР  Т Т Т КР Т Т Т Т Т КР  
1 2 3 4 1 5 6 7 8 2 9 10 11 3 12 13 14 15 16 4 

50 50 
4 4 4 4 10 4 4 4 4 10 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів 
КР – модульна контрольна робота (№1, №2, №3 і №4) 
 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
таким співвідношенням:   

 робота протягом 4-го і 5-го навчальних семестрів – максимально 50 балів 
(визначається як середнє арифметичне балів, отриманих студентом 
протягом двох семестрів; за участь у практичних (семінарських) заняттях, 
роботу над кейс-завданнями, виконання інших практичних завдань до тем 
і їх представлення на семінарських заняттях студент має можливість 
отримати по 32 бали у 4-му і 5-му семестрах (по 2 бали за кожне заняття у 
4-му семестрі і по 4 бали за кожне заняття у 5-му семестрі); за написання 
модульних контрольних робіт студент має можливість отримати по 20 
балів у 4-му семестрі і 5-му семестрах (по дві контрольні модульні роботи 
в кожному семестрі, які оцінюються по 10 балів кожна);  

 залікова робота (в кінці 5-го семестру) – 50 балів. 
 
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 
оцінка з диференційованого 

заліку 

 
Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  
 

Зараховано 
В 81-89 4 Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 
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6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

Питання до підсумкового контролю (заліку): 
1. Основні аспекти роботи психолога в клініці. Принципи роботи психолога 

в клініці. Специфіка цілей та завдань роботи психолога в клініці. Посадові 
обов’язки психолога в клініці. 

2. Основні принципи проведення психологічних досліджень в клініці. 
Завдання діагностичної роботи психолога в клініці. Діагностичні методи в 
арсеналі психолога у клініці. Підбір психодіагностичного інструментарію, 
етапи проведення дослідження, оформлення протоколу дослідження, 
формулювання висновків та практичних рекомендацій за результатами 
проведеного діагностичного дослідження. Етика проведення психологом в 
клініці діагностичних досліджень.  

3. Психологічні аспекти взаємодії лікаря з пацієнтом та із його оточенням. 
Медична деонтологія. 

4. Взаємодія психолога в клініці із пацієнтами. Роль психолога в оптимізації 
взаємодії «лікар-пацієнт».  

5. Психокорекційний та психотерапевтичний вплив в клінічній практиці. 
Сучасні напрямки психокорекції та психотерапії і їх використання у 
роботі психолога в клініці.  Можливості використання методів 
психокорекції та психотерапії у роботі психолога із пацієнтами різного 
профілю.  

6. Загальні відмінності роботи психолога із пацієнтами дитячого і 
підліткового віку від роботи із дорослими пацієнтами. Принципи роботи 
психолога в клініці із пацієнтами дитячого і підліткового віку. Основні 
методи психокорекційного та психотерапевтичного впливу психолога в 
клініці із пацієнтами дитячого і підліткового віку. 

7. Організація роботи психолога в психіатричній клініці. Диференційна 
діагностика психічних розладів та патопсихологічних синдромів. 
Психологічний висновок.  

8. Специфіка роботи психолога із алко- та наркозалежними пацієнтами. 
Робота психолога із пацієнтами з нехімічними залежностями. Взаємодія 
психолога із оточенням залежних пацієнтів.  

9. Робота психолога із пацієнтами в загально-терапевтичній клініці. 
10. Робота психолога із пацієнтами ендокринологічного профілю.  
11. Психологічні аспекти роботи і пацієнтками в клініці акушерства та 

гінекології.  
12. Специфіка роботи психолога із хірургічними пацієнтами (загальна, 

кардіохірургія, нейрохірургія тощо). 
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13. Діяльність психолога в клініці травматології та ортопедії.  
14. Особливості роботи психолога із пацієнтами зі шкірними 

захворюваннями.  
15. Робота психолога з хворими, які мають венеричні захворювання. 
16. Психологічні аспекти роботи із ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД.  
17. Психологічні особливості онкологічного хворого. Проблема канцерофобії. 

Особливості роботи психолога із онкологічними хворими та різних 
стадіях захворювання.  

18. Психологічна характеристика термінальних станів. Етапи прощання 
хворої людини із життям. Стадії умирання. Етичні проблеми евтаназії.  

19. Робота психолога із хворими на туберкульоз і гострі інфекційні 
захворювання. 

20. Робота психолога із пацієнтами офтальмологічного та 
отоларингологічного відділень. 

21. Специфіка психологічної роботи із хворими урологічного профілю. 
22. Особливості роботи психолога із пацієнтами опікового відділення. 
23. Особливості надання психологічної допомоги пацієнтам психосоматичної 

клініки. 
24. Особливості роботи психолога у клініці медичної косметології та 

пластичної хірургії. 
25. Психологічне забезпечення надання швидкої (екстреної та невідкладної) 

медичної допомоги. 
26. Психологічний супровід медичної практики у відділеннях реанімації та 

інтенсивної терапії.  
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