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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Психічне здоров’я. ПТСР» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість 

кредитів - 3 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я  
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО    

Термін  навчання  

1 рік 10 місяців 
Змістових 

модулів – 2 

Загальна 

кількість годин 

– 90 год. Лекції 

20 год. 

Кількість 

аудиторних 

годин – 60 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Практичні заняття 

40 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної 

роботи – 30 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

30 год. 

Індивідуальні завдання 

 

Вид контролю:  

залік  
 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год. 

 

 

 

  



І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Психічне здоров’я. 

ПТСР» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 р.  № 1344 та освітньо-

професійної програми та затверджена у коледжі на засіданні Педагогічної ради 

коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітня програма введена в дію з 01 

вересня 2019 р., переглянута та затверджена на засіданні Педагогічної 

ради коледжу від 31.08.2020 р., протокол №1. 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 

годин, практичні заняття – 40 годин, самостійної роботи – 30 години.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1. Мета навчальної дисципліни. 

Мета навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти 

фундаментальну і логічно - послідовну систему знань, щодо проблем 

психічного здоров'я, засвоєння методологічних принципів, понять, аспектів та 

фактів його поліпшення. Знати вплив екстремальних ситуацій на психічне 

здоров'я та особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками 

психотравматичних подій, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань 

та їх перебігу, формування холістичного підходу до пацієнтів та єдності 

психічних і моральних якостей медичної сестри-бакалавра. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення 

результатів навчання: 

- забезпечення свідомого розуміння походження психічних розладів та 

психологічних проблем; 

 - формування теоретичного та практичного володіння психологічними 

аспектами лікувальної практики;  

- оволодіння методами допомоги при поширених розладах психічного 

здоров'я;  

- розуміння психічних особливостей хворої людини та організація 

необхідного догляду; - оволодіння методами психічної саморегуляції, 

- формування психологічних механізмів здорової поведінки; 

 - формування внутрішньої картини здоров'я;  

- обґрунтування методів психологічного впливу на зміцнення і 

поліпшення стану здоров'я особистості. 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я.   

 

 



ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 01 Здатність реалізувати 

свої права і обов’язки як 

члена суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Знати свої права та обов’язки як 

члена суспільства; 

розуміти значення верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина  

для формування особистості у 

вільному демократичному 

суспільстві. 

Вміти застосовувати знання 

громадських прав та обов’язків 

з метою відстоювання 

національних, професійних та 

особистих інтересів. 

На основі розуміння цінностей 

демократичного 

громадянського суспільства, 

сприяння верховенству права, 

становленню прав і свобод 

людини і громадянина в 

Україні. 

Вміти відстоювати свої права 

вільного громадянина у 

демократичному суспільстві. 

ЗК 06 Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово  

Мати досконалі знання державної 

мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. 

Нести відповідальність за 

вільне володіння державною 

мовою, за розвиток 

професійних знань. 

ЗК 12 Навички 

міжособистісної взаємодії 

Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної взаємодії 

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за 

вибір та тактику (способу) 

комунікації 

ЗК 13 Здатність діяти на 

основі етичних міркувань 

Знати основи етики та деонтології Вміти застосовувати етичні та 

деонтологічні норми і 

принципи у професійній 

діяльності 

Здатність донести до 

пацієнтів, членів їх родин, 

колег свою професійну 

позицію 

Нести відповідальність щодо 

виконання етичних та 

деонтологічних норм і 

принципів у професійній 

діяльності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 02 Здатність розпізнавати 

й інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, хвороби 

чи інвалідності 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та фізикального 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з дитиною), на 

підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. 

Вносити інформацію про стан 

Нести відповідальність за 

якісний збір інформації на 

підставі співбесіди, 

опитування, огляду, 



(оцінка/діагноз), обмежень 

можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при 

різних захворюваннях та 

станах 

обстеження пацієнта. стандартні методики провести 

фізикальне обстеження 

пацієнта. Вміти обстежити 

психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти оцінити 

стан здоров’я людини (у т.ч. 

дитини). 

здоров’я людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

пальпації, перкусії, 

аускультації органів та 

систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я 

людини, психомоторного та 

фізичного розвитку дитини, 

внутрішньоутробного 

розвитку плоду та за 

прийняття відповідних дій 

СК 04 Застосовування 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій для 

забезпечення 

пацієнтові/клієнтові гідного 

ставлення, 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту 

його прав, фізичних, 

психологічних та духовних 

потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної 

та неосудної поведінки 

Мати спеціальні знання про гідне 

ставлення до пацієнта/клієнта, 

вимоги щодо забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних та 

духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та 

дій приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його 

прав. Вміти задовольняти 

фізичні, психологічні та 

духовні потреби 

пацієнта/клієнта на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Підтримувати 

конфіденційність, захист прав  

пацієнта/клієнта при 

задоволенні його потреб, при 

цьому звертаючи увагу 

оточення на дотримання цих 

вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань з 

дотриманням 

конфіденційності та прав 

пацієнта/клієнта 

СК 11 Здатність проводити 

медичну та соціальну 

реабілітацію з метою 

відновлення здоров’я 

населення 

Знати основні методи медичної та 

соціальної реабілітації; 

аналізувати та передбачати 

можливості використання 

залишкової працездатності 

пацієнтів після захворювань, 

травм або каліцтв 

Вміти виконувати окремі 

реабілітаційні методики для 

відновлення здоров’я, або 

використання залишкового 

рівня здоров’я для оволодіння 

доступною професією 

Психологічна підтримка 

пацієнтів з метою відновлення 

їхнього психічного та 

фізичного здоров’я, 

повернення до активного 

життя 

Здатність автономно 

вирішувати проблеми 

пацієнта з метою відновлення 

його життєвих сил 

 

 

 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР», є: 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми пацієнта в 

умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні проблеми 

пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський діагноз. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах закладів 

охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання санепідрежиму вміти: 

проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання функціональних обов’язків та 

ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та дотримання ним правил техніки безпеки, 

виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та пацієнтами, дотримання заходів 

сангігрежиму в палатах та медичних кабінетах. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, використовуючи 

принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового спілкування та вміти: 

спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; вирішувати етичні, деонтологічні 

проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його родини; розглядати, аналізувати в колективі 

професійні помилки; проводити навчання для молодшого й технічного персоналу; встановлювати 

соціально-психологічний комунікативний контакт з різними учасниками педагогічного процесу, 

будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного зростання здобувачів 

освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій формах 

українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного обміну 

професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом впливу на 

спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

 
 

  



IV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

усього лекцій 
практичних 

занять 
СРС 

 Модуль 1. Психічне здоров'я 

 Змістовий модуль 1. Критерії оцінки психічного здоров’я 

1. Предмет, завдання та методи дослідження 

психологічного стану людини. Концепція 

психічного здоров’я. Критерії оцінки 

психічного здоров’я: властивості особистості, 

переважаючі психічні стани, адекватність 

психічного відображення, гармонійність 

особистості. 

8 2 4 2 

2. Стан психічних функцій і хвороба. 

Психологія індивідуальних відмінностей. 

6 2 2 2 

3. Вікові аспекти психічного здоров’я. 6 2 2 2 

4. Психологія медичних працівників. Соціальне 

середовище і психічне здоров’я. Психологія 

лікувально-діагностичного процесу. 

12 2 6 4 

5. Психосоматичні розлади. Соматопсихічні 

розлади. Психогенні захворювання. 

Психологічні особливості хворих з 

соматичними захворюваннями 

16 2 8 6 

 Усього змістовий модуль 1. 48 10 22 16 

 Змістовий модуль 2. ПТСР 

1. Психічні розлади пов'язані зі стресом. ПТСР. 

Стрес у професійній діяльності. Типові 

стресори. Розвиток емоційної стійкості як 

шлях збереження здоров’я. 

10 2 4 4 

2. Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, 

вмираючого пацієнта та евтаназії. 

6 2 2 2 

3. Психологічні аспекти девіантної поведінки. 

Спосіб життя і психічне здоров’я. 

6 2 2 2 

4. Медичні чинники психічного здоров’я. 

Медична етика і деонтологія як  чинники 

психічного здоров’я. 

6 2 2 2 

 

5. 
Психічна саморегуляція. Психогігієна та 

психопрофілактика. Психологічна 

реабілітація. Методи корекції й психотерапії 

ПТСР. 

14 2 8 4 

Усього змістовий модуль 2 42 10 18 14 

Усього за курс навчання: 90 20 40 30 



V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількіст

ь 

годин 

 Змістовий модуль 1. Психічне здоров'я  

1. Психічне здоров'я. Предмет, завдання та методи дослідження 

психологічного стану людини. Концепція психічного здоров'я. Критерії 

оцінки психічного здоров’я: властивості особистості, переважаючі 

психічні стани, адекватність психічного відображення, гармонійність 

особистості 

2 

2. Стан психічних функцій і хвороба. Психологія індивідуальних 

відмінностей. 

2 

3. Вікові аспекти психічного здоров’я 2 

4. Психологія медичних працівників. Соціальне середовище і психічне 

здоров’я. Психологія лікувально-діагностичного процесу 

2 

5. Психосоматичні розлади. Психогенні захворювання. Соматопсихічні 

розлади.  Психологічні особливості хворих з соматичними 

захворюваннями 

2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

 Змістовий модуль 2. Посттравматичний стресовий розлад  

6. Психічні розлади пов'язані зі стресом. ПТСР. Стрес у професійній 

діяльності. Типові стресори. Розвиток емоційної стійкості як шлях 

збереження здоров’я 

2 

7. Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, вмираючого пацієнта та 

евтаназії 

2 

8. Психологічні аспекти девіантної поведінки. Спосіб життя і психічне 

здоров’я 

2 

9. Медичні чинники психічного здоров’я. Медична етика і деонтологія як  

чинники психічного здоров’я 

2 

10. Психічна саморегуляція. Психогігієна та психопрофілактика. 

Психологічна реабілітація. Методи корекції й психотерапії ПТСР. 

2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

 Усього : 20 

 

 

 

 

  



VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
 Назва теми 

Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Психічне здоров’я  

1. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану 

людини. Концепція психічного здоров’я. 

2 

2. Критерії оцінки психічного здоров’я: властивості особистості, 

переважаючі психічні стани, адекватність психічного 

відображення, гармонійність особистості 

2 

3. Стан психічних функцій і хвороба 

Психологія індивідуальних відмінностей 

2 

4. Вікові аспекти психічного здоров’я 2 

5. Психологія медичних працівників.  2 

6. Соціальне середовище і психічне здоров’я 2 

7. Психологія лікувально-діагностичного процесу 2 

8. Психосоматичні розлади 2 

9 Психогенні захворювання 2 

10. Соматопсихічні розлади 2 

11. Психологічні особливості хворих з соматичними захворюваннями 2 

 Усього змістовий модуль 1. 22 

 Змістовий модуль 2. ПТСР  

12. Психічні розлади пов’язані зі стресом. ПТСР. 2 

13. Стрес у професійній діяльності. Типові стресори. Розвиток 

емоційної стійкості як шлях збереження здоров’я. 

2 

14. Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, вмираючого пацієнта 

та евтаназії 

2 

15. Психологічні аспекти девіантної поведінки. Спосіб життя і психічне 

здоров’я 

2 

16. Медичні чинники психічного здоров’я 2 

17. Психічна саморегуляція 2 

18. Психогігієна та психопрофілактика 2 

19. Психологічна реабілітація.  2 

20. Методи корекції й психотерапії ПТСР. 2 

 Усього змістовий модуль 2. 18 

  Усього: 40 

 

  



VIІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Природа психіки та предмет психологічної науки 2 

2 Основні теорії особистості 2 

3 Свідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості 2 

4 Роль темпераменту в діяльності людини. Формування характеру 2 

5 Нейрофізіологічні механізми відчуттів і сприймань 2 

6 Психологія мислення та дослідження в галузі штучного інтелекту 2 

7 Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Фантазія 2 

8 Зв’язок пізнавальної та афективної сфер  2 

9 Регулятивне значення емоцій та волі в самотворенні особистості 2 

10 Загальна характеристика регуляторних процесів 2 

11 Загальна характеристика процесу соціалізації 2 

12 Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності 

спільної діяльності 

2 

13 Фонетичні аспекти етикетного мовлення 2 

14 Вибір мовних одиниць у мовленні 2 

15 Комплексні способи подолання стресу 2 

 Усього 30 



VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ)   

 (есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми) 

 

1. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) 

2. Участь у роботі студентського гуртка та виступи на наукових конференціях 

3. Виготовлення ламінованих таблиць з відповідних тем, розділів дисципліни 

4. Підбір відео- та  аудіоматеріалів із розділів дисципліни   

5. Складання кросвордів із відповідних розділів дисципліни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1 Психічне здоров'я 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 1. Психічне здоров'я. Предмет, завдання та методи дослідження 

психологічного стану людини. Концепція психічного здоров'я. 

Психічне здоров'я. Методи психологічного дослідження. Експериментально-

психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови 

комплексного психологічного дослідження. Людина як об'єкт  психічного здоров'я. 

Загальна стратегія концепції здоров'я. Сучасний стан психічного здоров'я населення 

України. Спосіб життя і психічне здоров’я.   

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. 

Концепція психічного здоров'я.  

Предмет і завдання дисципліни «Психічне здоров’я» та її роль у формуванні 

світогляду медика. Методи психологічного дослідження. Експериментально-психологічні 

методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного 

психологічного дослідження. здоров’я. 

Перелік практичних навичків 

- спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- спостереження за досліджуваним; 

- метод клінічного інтерв’ю 

Самостійна робота 

Природа психіки та предмет психологічної науки. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 2. Критерії оцінки психічного здоров’я: властивості особистості, 

переважаючі психічні стани, адекватність психічного відображення, гармонійність 

особистості 

Людина як об'єкт  психічного здоров'я. Спосіб життя і психічне 

здоров’я. Психоактивні речовини(алкоголь,наркотики, токсикоманічні речовин) 

поведінкові та психосоматичні розлади. Сучасний стан та шляхи оптимізації збереження 

психічного здоров’я. Загальна стратегія концепції психічного 

Перелік практичних навичків 

- спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- спостереження за досліджуваним; 

- дослідження основних психічних процесів; 

- написання протоколу проведеного дослідження. 

Самостійна робота 

Основні теорії особистості 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 2. Стан психічних функцій і хвороба. Психологія індивідуальних 

відмінностей. 

Пізнавальні та емоційно-вольові процеси психіки в нормі та при патології. Клініко-

психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу 

людини Вплив хвороби на емоційний стан. Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, 

депресія, емоційна лабільність. Вольові якості особистості: витримка, рішучість, 

наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль у лікувальному процесі. Зміни 

волі, потягів та поведінки під час хвороби (гіпобулія, абулія, астенія). Свідомість, 



самосвідомість, їх рівні. Теорія несвідомого. Психодинамічний підхід у медицині. Критерії 

не порушеної свідомості. Стани свідомості у хворого. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 3. Стан психічних функцій і хвороба. Психологія індивідуальних 

відмінностей. 

Клініко-психологічні аспекти пізнавальної діяльності. Вплив хвороби на пізнавальні 

процеси людини: особливості відчуттів та сприймання у соматично хворих, зміни уваги. 

Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес: інфантилізм, олігофренія, 

деменція. Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на 

емоційно-вольову сферу людини. Проблема невідреагованих емоцій та ауторелаксація. 

Вплив хвороби на емоційний стан. Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, депресія, 

емоційна лабільність. Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, 

ініціативність, організованість та їх роль у лікувальному процесі. Зміни волі, потягів та 

поведінки під час хвороби. Свідомість, самосвідомість, їх рівні. Критерії ясної свідомості. 

Стани свідомості у хворого. 

Перелік практичних навичків 

- проведення клінічного та експериментально-психологічного обстеження хворих; 

- дослідження стану відчуттів, сприйняття та уявлень; пам´яті та уваги; мислення; 

- визначення критеріїв діагностики розумової відсталості та деменцій 

- дослідження рівня інтелекту; 

- визначення стану емоцій та почуттів у хворих; 

- визначення розладів потягів; 

- дослідження стану ефекторної сфери людини; 

- визначення критеріїв ясної свідомості; 

- написання протоколу проведеного дослідження. 

Самостійна робота: 

Нейрофізіологічні механізми відчуттів і сприймань 

Психологія мислення та дослідження в галузі штучного інтелекту 

Свідоме та несвідоме. Самосвідомість особистості 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 3. Вікові аспекти психічного здоров’я 

Вікові аспекти розвитку особистості. Розвиток і формування дитини дошкільного, 

шкільного, підліткового та юнацького віку. Кризові стани. Психологія сиріт та дітей з 

неповних сімей. Проблеми сучасної сім’ї. Психогігієна сімейного життя, психічне здоров’я 

подружжя. Психічне здоров’я людей похилого віку. Психолого-

психіатричні аспекти госпіталізму.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 4. Вікові аспекти психічного здоров’я 

Вікові особливості розвитку особистості, формування самосвідомості. Критерії зрілої 

особистості. Кризи ідентичності та інволюції. Психологічні аспекти старіння. Стадії 

розвитку сім’ї. Сімейні кризи. Психолого-психіатричні аспекти госпіталізму. 

Самостійна робота: 

Загальна характеристика процесу соціалізації 

Загальна характеристика регуляторних процесів 

 

  



ЛЕКЦІЯ 

Тема 4. Психологія медичних працівників. Соціальне середовище і психічне 

здоров’я. Психологія лікувально-діагностичного процесу 

Основні вимоги до особистості медичних працівників. Специфіка медичного 

колективу і професійна деформація. Синдром емоційного вигорання, шляхи його 

попередження. Якості, що забезпечують успішність виконання професійної діяльності. 

Спілкування в медичному середовищі. Види спілкування в медичному середовищі: 

міжособисте, індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. 

Етапи діагностичного процесу. Принципи медичної деонтології. Конфлікти, 

різновиди та профілактика у медичному середовищі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 5. Психологія медичних працівників.  

Основні вимоги до особистості медичних працівників. Поняття професійних рис 

медичного працівника. Компетентність та сумлінність. Чесність та порядність. Етичність у 

взаєминах з лікарями. Співчуття і співпереживання – професійні риси медичного 

працівника Специфіка медичного колективу і професійна деформація. Синдром емоційного 

вигорання, шляхи його попередження. Якості, що забезпечують успішність виконання 

професійної діяльності.  

Самостійна робота: 

Роль темпераменту в діяльності людини. Формування характеру 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 6. Соціальне середовище і психічне здоров’я.  

Спілкування в медичному середовищі. Види спілкування в медичному середовищі: 

міжособисте, індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. Компоненти, що 

сприяють розвитку комунікації як основи для побудови взаємовідносин: відчуття 

присутності, основні принципи вміння слухати, вміння сприймати, проявляти турботу, 

розкриватися самому, співпереживати, бути щирим, поважати іншу людину тощо. 

Вплив особливостей темпераменту, характеру особистості на індивідуальний стиль 

спілкування, моральні, інтелектуальні риси характеру. Особистісні орієнтації та рівні 

спілкування: життєва, громадянська, активно-жорстока, пасивно-поступлива, “ринкова”, 

“накопичувальна”, схимницька. Рівні спілкування за А.Б. Добровичем: примітивний, 

конвенційний, діловий, стандартизований, ігровий, духовний, маніпулятивний. 

Індивідуальні типи спілкування. Типові стилі комунікативної поведінки. Стадії 

міжособистісного розуміння. Адекватність розуміння поведінки інших людей. Засоби 

інтерпретації в процесі міжособистісного розуміння: аналітичний, емоційний, 

перцептивно-асоціативний, соціально-асоціативний. Феномени ідентифікації, рефлексії, 

емпатії. 

Перелік практичних навичків 

- трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному 

середовищі; 

- визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими; 

- знати психологічні складові діагностичного процесу; 

- психопрофілактика конфліктних ситуацій. 

Самостійна робота: 

Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної 

діяльності 

 

  



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 7. Психологія лікувально-діагностичного процесу 

Етапи діагностичного процесу. Принципи медичної деонтології. Конфлікти, 

різновиди та профілактика у медичному середовищі. Психологічні особливості управління 

конфліктом. Основні типи поведінки при розв’язанні конфлікту. Відстань між 

співрозмовниками та особистий простір. Типи поведінкових реакцій пацієнтів: 

агресивність, впевненість у собі, невпевненість у собі. Класифікація типів пацієнтів. 

Діяльність медичної сестри за І. Харді. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 5. Психосоматичні розлади. Психогенні захворювання. Соматопсихічні 

розлади. Психологічні особливості хворих з соматичними захворюваннями 

Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності. Біопсихосоціальна 

концепція хвороби. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. 

Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, 

фізіологічна, кортико-вісцеральна. Механізми психологічного захисту особистості. 

Класифікація психосоматичних розладів. Непатологічні психосоматичні реакції: 

моторні, вісцеральні, сенсорні тощо. Психосоматичні захворювання. Принципи 

профілактики психосоматичних розладів. 

Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи, бронхів та легень, 

травного тракту, нирок.   Психологічні зміни при інфекційних захворюваннях, 

туберкульозі, СНІДі.   Психологічні зміни при ендокринних, нервових та психічних 

захворюваннях. Психологічні зміни у жінок у період вагітності та пологів.  Психологічні 

особливості жінок в гінекологічному стаціонарі. Особливості психології хворих дітей та 

людей похилого віку. Психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до- і 

післяопераційному періоді. Психологічні особливості хворих в стоматології, 

офтальмології, отоларингології. Психологічні особливості хворих в ортопедії і 

травматології, в онкології.  Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних 

дефектів. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 8. Психосоматичні розлади.  

Психосоматичні процеси. Клінічні прояви психосоматичних проявів. Класифікація 

психосоматичних розладів. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. 

Клінічні прояви найпоширеніших психосоматичних розладів: - виразкова хвороба шлунка 

і дванадцятипалої кишки; 

- неспецифічний виразковий коліт; 

- бронхіальна астма; 

- тиреотоксикоз (Базедова хвороба); 

- есенціальна гіпертонія; 

- ревматоїдний артрит; 

- нейродерміт. 

Механізми психологічного захисту особистості. 

Перелік практичних навичків 

- діагностика психічних і психологічних порушень у хворого з психосоматичним 

розладом 

- медико-психологічна допомоги хворим різного профілю. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 9. Психогенні захворювання.  

Визначення, епідеміологія, класифікація психогенних захворювань. Загальна 

характеристика та класифікація психогеній Три основні групи етіологічних факторів та 



патогенез психогеній Класифікація психогенних розладів. Клінічні форми та діагностика 

реактивних психозів. Прояви афективно-шокових реактивних розладів. Реактивні депресія, 

параноїд, галюциноз. Істеричні та індуковані психози. Основні форми невротичних 

розладів, клініка та діагностика. Неврозоподібні стани. Невроз. Неврастенія; істеричний 

невроз; невроз нав'язливих станів; депресивний невроз; іпохондричний невроз; 

дисморфофобічний невроз; фобічний невроз; системні неврози; нервова анорексія та 

булімія. Транси та стани оволодіння. Лікування, профілактика, реабілітація та експертиза 

при психогенних захворюваннях. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 10. Соматопсихічні розлади.  

Соматопсихічні розлади: підходи до діагностики та лікування  

Етіологія та патогенез 

Психосоматичні захворювання в рубриках МКХ-10: 

Клінічні прояви і принципи діагностики 

Психічні особливості хворих дітей та людей похилого віку. Типи хворих. 

Класифікація основних типів відношення до хвороби (гармонійний, анозогнозичний, 

іпохондричний, депресивний, зневажливий, нозофобний, нозофільний, утилітарний та ін.). 

Особливості поведінки хворих з такими типами реагування на хворобу. Діагностика 

основних типів відношення до хвороби. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка 

результатів дослідження. 

Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. 

Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 11. Психологічні особливості хворих з соматичними захворюваннями 

Психологічні особливості хворих з різними видами патології: 

- при захворюваннях серцево-судинної системи, бронхів та легень, травного тракту, 

нирок; 

- при інфекційних захворюваннях, туберкульозі, СНІДі; 

- ендокринних, нервових та психічних захворюваннях; 

- психологічні зміни у жінок в гінекологічному стаціонарі; 

- психологічні особливості жінок у період вагітності та пологів; 

- психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до- і 

післяопераційному періоді. 

- психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, отоларингології, 

ортопедії і травматології, в онкології. 

- вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.  

Перелік практичних навичків 

- діагностики психічних і психологічних порушень у хворих на хірургічну, 

акушерсько-гінекологічну патологію, інфекційні хвороби, туберкульоз, СНІД; 

- діагностики психічних і психологічних порушень у хворого на онкологічне 

захворювання; 

- надання медико-психологічної допомоги хворим . 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6. Психічні розлади пов'язані зі стресом. ПТСР. Стрес у професійній 

діяльності. Типові стресори професійної діяльності. Розвиток емоційної стійкості як 

шлях збереження професійного здоров’я 

Емоційний стрес і психічне здоров’я. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу 

психосоматичних розладів     Сутність емоційного стресу.  Синдром адаптації 

та дезадаптації.  Відставлена реакція горя.  Маски характеру, їх вплив на психічне здоров’я. 



Поняття психологічного стресу. Феноменологічно-пізнавальна концепція стресу 

Лазаруса і Фолькман. Теорія стилів поведінки С.Гобфолла. Причини стресу. 

Короткотривала стресова реакція і часові особливості стресорів. Еустрес, дистрес і ефекти 

нейтральні. Засоби опірності стресу. Соціальна підтримка і стрес. Позитивні і негативні 

ефекти соціальної підтримки. Зв’язок між соціальною підтримкою і здоров’ям. Вплив 

стресогенних чинників на адаптаційні можливості організму. Генетичні та ситуативні 

детермінанти стресу. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 12. Психічні розлади пов'язані зі стресом. ПТСР. 

Підходи до визначення поняття стресу у психології. Теорії та моделі стресу. Типи та 

види стресу. Поняття стресостійкості у психології. Адаптація до стресу. Травматичний 

стрес. Характеристика травматичних ситуацій. фази психологічної реакції на травму. 

Причини виникнення ПТСР. Основні симптоми та клінічні прояви ПТСР. Невротичні та 

патохарактерологічні синдроми, характерні для ПТСР. Критерії діагностики 

посттравматичного стресового розладу. 

Стадії розвитку ПТСР. Типи ПТСР за МКХ-10. Види та рівні важкості ПТСР. Критерії 

діагностики ПТСР за МКХ-10. Поняття стресу, травматичного та посттравматичного 

стресу. Психодинамічний підхід  в теоріях посттравматичного стресового розладу.  

Когнітивні моделі посттравматичного стресового розладу. Психосоціальна теорія 

ПТСР.  

Перелік практичних навичків 

- виокремлювати психологічні концепції, які слугують методологічною базою 

існуючих напрямків надання психологічної допомоги при ПТСР.  

- аналізувати психологічні аспекти психотерапевтичних технік, які застосовують при 

ПТСР.  

- виокремлювати закономірності та механізми засвоєння соціального та 

індивідуального досвіду, на які опираються існуючі напрямки психотравматерапії.  

- здійснювати порівняльний психологічний аналіз психотерапевтичних концепцій, які 

застосовуються при ПТСР. 

- володіти навиками постановки діагнозу ПТСР  

- оволодіти методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 

Самостійна робота 

Комплексні способи подолання стресу 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 13. Стрес у професійній діяльності. Типові стресори. Розвиток емоційної 

стійкості як шлях збереження здоров’я. 

Стрес, травматичний стрес, посттравмвтичний стресовий розлад.  Особливості ПТСР 

у професійній діяльності. Індивідуальна вразливість і психологічні наслідки травми. Роль 

захисних механізмів психіки в подоланні стресу. Можливості «розширення меж 

світосприймання, переоцінки цінностей»  

Перелік практичних навичків 

- володіти навиками постановки діагнозу ПТСР  

- оволодіти методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 7. Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, вмираючого пацієнта та 

евтаназії 

Психологічні аспекти залежної поведінки.  Психологічні особливості залежної  особи 

в лікувальному процесі. Сімейні та соціальні відношення залежної особи, 

співзалежність. Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних 



тенденцій.  Суїцид, мотиви, цілі, різновиди суїцидальної поведінки. Своєчасне виявлення 

суїцидальних думок та намірів.  Роль соціально-психологічних служб, служби 

довіри. Особливості суїцидальної поведінки у соматичних хворих, в онкології, при різних 

дефектах. Психологічні аспекти умирання та смерті. Евтаназія. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 14 Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, вмираючого пацієнта та 

евтаназії 

Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних 

тенденцій.  Суїцид, мотиви, цілі, різновиди суїцидальної поведінки. Своєчасне виявлення 

суїцидальних думок та намірів.  Роль соціально-психологічних служб, служби 

довіри. Особливості суїцидальної поведінки у соматичних хворих, в онкології, при різних 

дефектах. Психологічні аспекти умирання та смерті. Евтаназія. 

Перелік практичних навичків 

- психокорекція та психотерапія осіб із залежною поведінкою, суїцидальними 

намірами; 

- психологічний супровід умирання та смерті. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 8. Психологічні аспекти девіантної поведінки. Спосіб життя і психічне 

здоров’я 

Чинники що впливають на виникнення тотальної психічної залежності Вплив 

комп'ютерних ігор на організм Стадії ігрової залежності Норми оцінки поведінки 

особистості Психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”, у чому проявляється 

девіантна поведінка особистості? Види девіантної поведінки та  їх стислий аналіз. Суїцид 

як прояв девіантної поведінки особистості. Рівні прояву девіантної поведінки особистості? 

Психологічний аналіз делінквентної і кримінальної поведінки. Психологічний аналіз 

особливостей прояву адиктивної поведінки, можливі об’єкти залежності в разі такої 

поведінки. Особливості особистості з девіаціями поведінки, приклади відповідно до виду 

девіації. Віктимна поведінка особистості. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 15. Психологічні аспекти девіантної поведінки. Спосіб життя і психічне 

здоров’я. 

Психологічний зміст поняття “девіантна поведінка”, у чому проявляється девіантна 

поведінка особистості? Види девіантної поведінки та  їх стислий аналіз.Суїцид як прояв 

девіантної поведінки особистості. Рівні прояву девіантної поведінки особистості 

Психологічний аналіз делінквентної і кримінальної поведінки. Психологічний аналіз 

особливостей прояву адиктивної поведінки, можливі об’єкти залежності в разі такої 

поведінки. Особливості особистості з девіаціями поведінки, приклади відповідно до виду 

девіації. Віктимна поведінка особистості. 

Перелік практичних навичків 

- надання психологічної допомоги особам із залежною поведінкою; 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 9. Медичні чинники психічного здоров’я. Медична етика і деонтологія як 

чинники психічного здоров’я. 

Біомедична модель болю. Вплив причин болю на особливості болю. Культуральні та 

особистісні відмінності реакції на біль. Психосоматичні аспекти болю. Теорія контролю 

входу Мельзак і Валль. Інструментальний контроль болю. Мультиаспектні підходи до 

терапії болю: мультифакторний підхід Лазарус; тренінги релаксаційні; трансформація уяви; 

уява зміни контексту. Психологічні методи лікування мігрені та інших болів голови: 



релаксаційний тренінг та біологічний зворотний зв’язок. 

Зв’язок здоров’я з поведінкою. Стиль життя і здоров’я. Біхевіоральна медицина і 

біхевіоральне здоров’я. Біхевіоральний та когнітивно-біхевіоральний підходи у психології 

здоров’я та медицині. Поняття біхевіорального здоров’я. Зв’язок здоров’я і поведінки. 

Здоров’єорієнтована поведінка: дефініція та види. Дослідження поведінки здоров’я. 

Соціодемографічні, культуральні та індивідуальнісні детермінанти здоров’я. Ситуативне 

обумовлення поведінки здоров’я. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 16. Медичні чинники психічного здоров’я 

Біомедична модель болю. Вплив причин болю на особливості болю. 

Інструментальний контроль болю. Мультиаспектні підходи до терапії болю: 

мультифакторний підхід Лазарус; тренінги релаксаційні; трансформація уяви; уява зміни 

контексту. Психологічні методи лікування мігрені та інших болів голови: релаксаційний 

тренінг та біологічний зворотний зв’язок. 

Зв’язок здоров’я з поведінкою. Стиль життя і здоров’я. Дослідження поведінки 

здоров’я. 

Самостійна робота 

Фонетичні аспекти етикетного мовлення 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 10. Психічна саморегуляція. Психогігієна та психопрофілактика. 

Психологічна реабілітація.  Методи корекції й психотерапії ПТСР. 

Методи регуляції, навіювання й екстренна психологічна допомога при стресі й 

стресових розладах. Використання технологій символодрами, нейролінгвістичного 

програмування й психогенеза при стресі й стресових розладах. Особливості психологічної 

корекції при ПТСР. Фазово-орієнтований підхід допомоги при горі й ПТСР. Поведінкова 

терапія. Раціональна психотерапія. Гештальт-орієнтовані методи. Тілесно-орієнтована 

терапія. Методи екстреної психологічної допомоги. Аутогенне тренування. Технології 

підвищення адаптованості особистості. Модель раціонального самоврядування. 

Профілактика й психогігієна стресу, посттравматичних стресових розладів Методи 

групової терапії й антистрес- тренінг. 

Індивідуальна психологічна робота. Метод десенсибілізації переробки рухами очей 

(ДПРО). Аутогенне тренування. Метод біологічного зворотного зв'язка. Дихальні техніки. 

М'язова релаксація. Раціональна психотерапія. Дисоціювання від стресу. Використання 

позитивних образів (візуалізація). Нейролінгвістичне програмування. Фізичні вправи. 

Медитація. Оцінка ефективності впровадження психокорекційних засобів. Методи 

психологічної саморегуляції станів (психотерапевтична традиція). Класифікація методів 

саморегуляції. Базові техніки й допоміжні засоби. Приклади програм навчання прийомам 

саморегуляції. Індивідуальні особливості освоєння навичок саморегуляції. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 17 Психічна саморегуляція.  

Методи регуляції, навіювання й екстренна психологічна допомога при стресі й 

стресових розладах. Методи психологічної саморегуляції станів (психотерапевтична 

традиція). Класифікація методів саморегуляції. Базові техніки й допоміжні засоби. 

Приклади програм навчання прийомам саморегуляції. Індивідуальні особливості освоєння 

навичок саморегуляції. 

Перелік практичних навичків 

- знати критерії тапринципи  ПТСР; 

- оволодіти прийоми саморегуляції психічного стану;  

- виявляти поведінкові та особистісні ознаки посттравматичних стресових розладів; 



- використовувати адекватні методи психологічної діагностики ПТСР; 

- складання програми психологічної допомоги при ПТСР; 

- вміти застосовувати методи та техніки психологічної корекції. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 18 Психогігієна та психопрофілактика.  

Використання технологій символодрами, нейролінгвістичного програмування й 

психогенеза при стресі й стресових розладах. Особливості психологічної корекції при 

ПТСР. Фазово-орієнтований підхід допомоги при горі й ПТСР. Поведінкова терапія. 

Раціональна психотерапія. Гештальт-орієнтовані методи. Тілесно-орієнтована терапія. 

Методи екстреної психологічної допомоги. Аутогенне тренування. Технології підвищення 

адаптованості особистості. Модель раціонального самоврядування. Профілактика й 

психогігієна стресу, посттравматичних стресових розладів  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема19  Психологічна реабілітація.  

Поняття нормалізації психічного стану, поновлення порушених психічних функцій, 

гармонізації особистості у критичних та екстремальних життєвих ситуаціях 

(посттравматичний синдром, поранення, інвалідизація). Допомога у встановленні 

конструктивних міжособистісних стосунків з людьми та соціальними групами. Особистісна 

позиція у відновленні психічного здоров’я  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 20. Методи корекції й психотерапії ПТСР. 

Особливості психологічної корекції при ПТСР. Фазово-орієнтований підхід допомоги 

при горі й ПТСР. Поведінкова терапія. Раціональна психотерапія. Гештальт-орієнтовані 

методи. Тілесно-орієнтована терапія. Методи екстреної психологічної допомоги. 

Аутогенне тренування. Технології підвищення адаптованості особистості. Модель 

раціонального самоврядування. Профілактика й психогігієна стресу, посттравматичних 

стресових розладів Методи групової терапії й антистрес-тренінг. 

Індивідуальна психологічна робота. Метод десенсибілізації переробки рухами очей 

(ДПРО). Аутогенне тренування. Метод біологічного зворотного зв'язка. Дихальні техніки. 

М'язова релаксація. Раціональна психотерапія. Дисоціювання від стресу. Використання 

позитивних образів (візуалізація). Нейролінгвістичне програмування. Фізичні вправи. 

Медитація. Оцінка ефективності впровадження психокорекційних засобів.  

Перелік практичних навичків 

- особливості психологічної корекції при ПТСР  

- поведінкова психотерапія та раціональна психотерапії при ПТСР 

- використання нейролінгвістичного програмування як методу психотерапії при 

стресі.  

- опанувати методами танцювальної терапії, арт-терапії, психодрами при стресових 

розладах 

- опанувати методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування 



X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними методами  та формами навчання є:  

• Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні 

лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із 

заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

• Практичне заняття: інструктаж, усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова 

гра; робота у групах, заповнення облікової та звітної медичної документації. 

• Самостійна робота здобувачів: обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових 

освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень 

тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків 

тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

• Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота здобувачів, що полягає у самостійному проведенні обстеження 

пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського товариства 

(гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей). 

• Дистанційне навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності здобувачів здійснюється 

відповідно до вимог програми вибіркової дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР» та 

Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів в умовах впровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

- активна та продуктивна участь на практичних заняттях; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

• усне індивідуальне опитування 

• письмовий тестовий контроль 

• комп’ютерний тестовий контроль 

• розв’язування типових та нетипових ситуаційних завдань 

• демонстрація практичних навичок 

• індивідуальне завдання 

• проекти 

• презентації 

• участь в НДРЗ 

• залік 

 

Оцінювання з вибіркової дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР» є рейтинговим та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача та оцінок за модульне 

контрольне оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів: 

опитування, вирішення ситуаційних завдань, тестування, практична перевірка рівня 

оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

2. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на 

останньому практичному занятті. Підсумковий контроль знань включає семестровий 

контроль у вигляді заліку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

ЗДОБУВАЧЕМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Рейтингова система оцінювання набутих здобувачем знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395) та Положення «Про 

рейтингову систему оцінювання». 

 

Порядок  нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій 

та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність здобувача за 

певний період навчання.  

Поточне оцінювання здобувачів здійснюється на практичному занятті за 

традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з 

подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. Складається з балів, які здобувач отримує 

за певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на практичному 

занятті), виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної 

роботи тощо), а також участь в ІНДЗ з дисципліни, студентських конференціях за 

тематикою дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) 

як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного змістового модуля. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР» виставляється за 

двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано» та визначається як сума оцінок 

поточної навчальної діяльності (у балах), що виставляється на кожному навчальному 

занятті за відповідною темою та кількістю балів за виконання індивідуальних завдань 

здобувачем 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів (100%).  

Мінімальна кількість балів, яку здобувач повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній 

практичному занятті засвоєння теми змістового модулю (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю 

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР» (модуль 1) є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності здобувача та оцінок засвоєння 

ним передбачених програмою змістових модулів. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; 

дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного 

ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач знає зміст заняття та добре його 

розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але вони 



не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач відповідає без помилок; вирішує всі 

задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачеві на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності здобувачів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 10 балів;  

- оцінка “добре” – 8 балів; 

- оцінка “задовільно” – 6 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Таблиця 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Психічне здоров’я 

Структура дисципліни № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 1 10 8 6 0 

2 10 8 6 0 

3 10 8 6 0 

4 10 8 6 0 

5 10 8 6 0 

6 10 8 6 0 

7 10 8 6 0 

8 10 8 6 0 

9 10 8 6 0 

10 10 8 6 0 

11 10 8 6 0 

Всього змістовий модуль 1 110 88 66 0 

Змістовий модуль 2  12 10 8 6 0 

13 10 8 6 0 

14 10 8 6 0 

15 10 8 6 0 

16 10 8 6 0 

17 10 8 6 0 

18 10 8 6 0 

19 10 8 6 0 

20 10 8 6 0 

Всього змістовий модуль 2 90 72 54 0 

Всього поточна успішність 200 160 120 0 

ІНДЗ (не більше12 балів) 
   

0 

МОДУЛЬ 1 200 160 120 0 

Оцінка  Зараховано Не зараховано 

 

 



Оцінювання самостійної  роботи 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті.  

 

Оцінювання індивідуальної дослідної  роботи здобувача 

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу здобувача складає 12 балів 

(табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи здобувача (в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 
Максимальна кількість балів 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІНДЗ.  

Якщо здобувач приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому 

зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності та балів за ІНДЗ не 

повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

1. За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати максимально 200 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (20 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“відмінно” (10 балів) 

20 тем  х 10 балів   = 200 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати мінімально 120 бали 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (20 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (6 балів).  

20 тем х 6 балів = 120 бали 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості 

балів з дисципліни здобувачам, які мають наукові публікації або приймали участь у 

конференціях. Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

 

  



Таблиця  3 

Оцінювання дисципліни «Психічне здоров’я. ПТСР» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 4). 

Таблиця  4 

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 120 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати здобувач 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати здобувач 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

– робоча навчальна програма 

– підручники та навчальні посібники 

– конспекти лекцій 

–  методичні вказівки та рекомендації до практичному занятті, методичні рекомендації 

СПРС 

– індивідуальні завдання 

– комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

– ілюстративний матеріал 

– каталоги ресурсів  

– банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

 

Матеріальне забезпечення 

• медична документація 

• електронні книги  

• ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 
1. Розуміти суть психічного здоров'я. Методи психологічного дослідження. 

Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих.  

2. Знати та розуміти визначення поняття людина, як об'єкт  психічного здоров'я. Загальна 

стратегія концепції здоров'я.  

3. Знати сучасний стан психічного здоров'я населення України. Спосіб життя і психічне 

здоров’я.   

4. Розуміти фактори, що можуть вплинути на психічну рівновагу людини; 

5. Знати значення здорового способу життя для психічного здоров’я. 

6. Охарактеризуйте основні фактори ризику, які впливають на психічне здоров’я 

7. Поясніть вплив паління тютюну на психічне здоров’я. 

8. Поясніть вплив психоактивних речовин на психічне здоров’я. 

9. Розкрийте поняття емоційного стресу. 

10. Поясніть поняття психологічного клімату в колективі. 

11. Охарактеризуйте психологічну сумісність і несумісність. 

12. Охарактеризуйте культуру спілкування. Основні правила спілкування за 

Карнегі. 

13. З'ясуйте причини виникнення конфліктів. 

14. Знати особливості психогігієни сімейного життя. 

15. Розкрийте поняття про психосоматичні хвороби. 

16. Розкрийте поняття про ятрогенію, її профілактика. 

17. Вкажіть загальні питання психотерапії. 

18. Охарактеризуйте гостру реакція на стрес. 

19. Дайте характеристику генералізованому тривожному розладу. 

20. Поясніть розлади реакції пристосування. 

21. Вкажіть основні реакція горя. 

22. Критерії діагностики ПТСР. 

23. Охарактеризуйте основні симптоми ПТСР.  

24. Поясніть психологічну характеристику ПТСР в учасників бойових дій. 

25. Розкрийте психофізіологічну, психодинамічну, когнітивну та інформаційну 

модель ПТСР. 

26. Мати уявлення про особливості протікання ПТСР у дітей. 

27. Висвітліть адаптивні та дезадаптивні реакції в учасників бойових дій. 

28. Дайте характеристику психологічним методам діагностики ПТСР. 

29. Визначте особливості застосування «Методу структурованого клінічного 

інтерв’ю» для діагностики ПТСР. 

30. Визначте особливості застосування методики «Опитувальник травматичного 

стресу» для діагностики ПТСР. 

31. Визначте особливості застосування методики «Шкала оцінки тяжкості 

травматичної події» для діагностики ПТСР. 

32. Проаналізуйте додаткові методики дослідження ПТСР. 

33. Вкажіть принципи надання психологічної допомоги при ПТСР. 

34. З'ясуйте етапи надання психологічної допомоги при ПТСР. 

35. Охарактеризуйте психологічний дебрифінг як метод надання психологічної 

допомоги при  ПТСР. Основні завдання психологічного дебрифінгу. 

36. Розкрийте суть кризового консультування як методу надання психологічної 

допомоги при ПТСР. 

37. Дайте оцінку прийомам та технікам консультування при ПТРС. 

38. Поясніть суть тілесно-орієнтованої психотерапії. 

39. Визначте основні техніки тілесно-орієнтованої терапії при ПТСР. 

40. Мати уявлення про біхевіріально-когнітивну психотерапію. 

41. Дайте оцінку основним технікам біхевіріально-когнітивної терапії при ПТСР. 

42. Визначте етапи когнітивної психотерапії. 

43. Дайте характеристику психодинамічній психотерапії. 



44. Дайте оцінку техніці психодинамічної психотерапії при ПТСР. 

45. Розкрийте етапи та Оосновні техніки психодинамічної психотерапії при ПТСР. 

46. Поясніть суть екзистенціальнаої терапіяї.  

47. Розкрийте етапи екзистенціальної психотерапії. 

48. Розкрийте суть арт-терапії. Основні техніки арт-терапії при ПТСР. Етапи арт-

терапії. 

49. Мати уявлення про гешталь-терапію. Механізми захисту в гештальт-терапії. 

Етапи гештальт-терапії. 

50. Поясніть суть нейролінгвістичного програмування. Основні техніки 

нейролінгвістичного програмування при ПТСР.  

51. Проводити та аналізувати  техніки регуляції психічного стану 
 

  



ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

- Здійснювати спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- Здійснювати спостереження за досліджуваним. 

- Застосовувати метод клінічного інтерв’ю. 

- Володіти дослідженням основних психічних процесів. 

- Складати протокол проведеного дослідження. 

- Проводити клінічне та експериментально-психологічне обстеження хворих. 

- Здійснювати дослідження стану відчуттів, сприйняття та уявлень; пам´яті та уваги; 

мислення. 

- Аналізувати критерії діагностики розумової відсталості та деменцій. 

- Здійснювати дослідження рівня інтелекту. 

- Здійснювати визначення стану емоцій та почуттів у хворих. 

- Здійснювати визначення розладів потягів. 

- Проводити дослідження стану ефекторної сфери людини. 

- Знати критерії ясної свідомості. 

- Трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному 

середовищі. 

- Визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими. 

- Знати психологічні складові діагностичного процесу. 

- Здійснювати психопрофілактику конфліктних ситуацій. 

- Здійснювати діагностика психічних і психологічних порушень у хворого з 

психосоматичним розладом. 

- Здійснювати медико-психологічну допомогу хворим різного профілю. діагностики 

психічних і психологічних порушень у хворих на хірургічну, акушерсько-гінекологічну 

патологію, інфекційні хвороби, туберкульоз, СНІД. 

- Проводити діагностику психічних і психологічних порушень у хворого на 

онкологічне захворювання. 

- Надавати медико-психологічну допомогу хворим . 

- Вміти виокремлювати психологічні концепції, які слугують методологічною базою 

існуючих напрямків надання психологічної допомоги при ПТСР.  

- Аналізувати психологічні аспекти психотерапевтичних технік, які застосовують при 

ПТСР.  

- Виокремлювати закономірності та механізми засвоєння соціального та 

індивідуального досвіду, на які опираються існуючі напрямки психотравматерапії.  

- Здійснювати порівняльний психологічний аналіз психотерапевтичних концепцій, які 

застосовуються при ПТСР. 

- Володіти навиками постановки діагнозу ПТСР  

- Оволодіти методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 

- Оволодіти методами психокорекції та психотерапії осіб із залежною поведінкою, 

суїцидальними намірами. 

- Здійснювати психологічний супровід умирання та смерті. 

- Оволодіти прийоми саморегуляції психічного стану. 

- Виявляти поведінкові та особистісні ознаки посттравматичних стресових розладів. 

- Використовувати адекватні методи психологічної діагностики ПТСР. 

- Складати програми психологічної допомоги при ПТСР. 

- Вміти застосовувати методи та техніки психологічної корекції. 

- Оцінювати особливості психологічної корекції при ПТСР  

- Здійснювати поведінкову психотерапію та раціональну психотерапію при ПТСР. 

- Використовувати нейролінгвістичне програмування як метод психотерапії при 

стресі.  

- Опанувати методами танцювальної терапії, арт-терапії, психодрами при стресових 

розладах. 



- Опанувати методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 
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