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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми сучасної медичної 
психології” є складовою програми підготовки спеціалістів з медичної 
психології.

Мета вивчення дисципліни — засвоїти специфічні аспекти, ак-
туальні питання і проблеми, що виникають у практичній діяльності 
медичного психолога, навчитись аналізувати сучасні підходи до їх 
розв’язання та сформувати відповідні практичні навички.

Здобуті з дисципліни знання дають можливість орієнтуватись у 
сучасних питаннях практичної діяльності медичного психолога, ус-
пішно застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, завдяки 
засвоєним практичним навичкам психокорекції та психогігієни на-
давати необхідну допомогу пацієнтам і здійснювати профілактичні 
заходи запобігання психічних розладів.

Для успішного засвоєння навчального курсу слід дотримувати 
вимог і рекомендацій, викладених у відповідних організаційно-мето-
дичних матеріалах.

За результатами вивчення матеріалу курсу студенти складають 
іспит. Програмні питання покладено в основу формування екзамена-
ційних білетів.

Основні навчально-методичні посібники з курсу “Актуальні про-
блеми сучасної медичної психології” наведені у списку літератури 
наприкінці цієї програми.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН   
дисципліни  

“АКТУАЛЬНІ  ПрОбЛЕМИ  СУЧАСНОЇ   
МЕДИЧНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1
2
�

Змістовий модуль І. Залежність і віктимологія
Залежні стани
Співзалежність
Віктимологія

�
5

Змістовий модуль ІІ. Психосоматика,
психопрофілактика та психогігієна
Психосоматичні розлади
Психопрофілактика та психогігієна

Разом годин: 108

ЗМІСТ   
дисципліни   

“АКТУАЛЬНІ  ПрОбЛЕМИ  СУЧАСНОЇ   
МЕДИЧНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ”

Змістовий модуль І. Залежність і віктимологія

Тема 1. Залежні стани 
Сучасний стан проблеми поширення залежних станів в Україні. 

Особливості психопатологічних змін у пацієнтів із залежними ста-
нами. Динаміка психопатологічних змін у пацієнтів, залежних від 
ПАР. Залежність від азартних ігор. Сучасні психотерапевтичні ме-
тодики лікування пацієнтів із залежними станами. Комплексний 
континуальний підхід у лікуванні та реабілітації пацієнтів із за-
лежними станами. Первинна, вторинна та третинна профілактика 
наркоманії. Завдання психолога на кожному етапі профілактичної 
роботи з пацієнтами із залежними станами.

Особливості роботи психолога з пацієнтами із залежними ста-
нами.

Література [1–�; 8; 10–1�; 15; 18]
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Тема 2. Співзалежність
Умови виникнення співзалежності. Характеристика дисфунк-

ціональної сім’ї. Характеристика функціональної сім’ї. Типи відносин 
у сім’ї. Схожість залежності та співзалежності. Трикутник С. Карп-
мана. Структура психотерапії пацієнтів зі співзалежними станами. 

Література [1–�; 8; 10–1�; 15; 18]

Тема 3. Віктимологія
Актуальність проблеми. Визначення понять “віктимологія”, “на-

сильство”. Чинники виникнення насильства. Психологія жертви. 
Динаміка психопатологічних змін у жертв насильства. Післятравма-
тичний стресовий розлад. Умови запобігання насильства. Структура 
надання допомоги жертвам насильства. Особливості роботи психо-
лога з жертвами насильства. 

Література [6; 7; 10; 16; 17]

Змістовий модуль ІІ. Психосоматика, психопрофілактика  
та психогігієна

Тема 4. Психосоматичні розлади
Визначення поняття “психосоматичні розлади”. Теорії виникнен-

ня психосоматичних розладів. Психопатологічні зміни у пацієнтів із 
психосоматичними розладами. Особливості клінічних проявів пси-
хосоматичних розладів. Псевдоневрологічні розлади. Функціональ-
ні розлади серцево-судинної діяльності. Функціональні порушення 
шлунково-кишкової діяльності. Урологічні порушення. Психогенні 
сексуальні розлади. Психогенні шкіряні розлади. Діагностика психо-
соматичних розладів. Особливості психотерапевтичної роботи з па-
цієнтами із психосоматичними розладами.

Література [2–7; 11; 1�; 16; 17]

Тема 5. Психопрофілактика та психогігієна 
Актуальність психогігієни для сучасної людини. Визначення по-

няття “стреса”. Умови виникнення стресу. Умови запобігання стресу. 
Структура створення власної системи психогігієни. Первинна та вто-
ринна психопрофілактика. Психотерапевтичні методики, що зміц-
нюють емоційну стабільність. Аутогенне тренування. Прогресуюча 
м’язова релаксація. Практичні навички засвоєння психопрофілак-



6

тичних заходів. Застосування навичок психопрофілактики у прак-
тичній діяльності.

Література [�; 7; 9–11; 16; 17]

ВКАЗІВКИ  ДО  ПрОВЕДЕННЯ  ПрАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни “Актуаль-
ні проблеми сучасної медичної психології” передбачає формування 
відповідних практичних навичок на практичних заняттях. Студен-
ти повинні навчитися проводити психодіагностику психосоматич-
них розладів і виконувати психокорекційну роботу з пацієнтами із 
психосоматичними розладами, опанувати психотерапевтичні ме-
тодики, що зміцнюють емоційну стабільність. 

ТЕМАТИКА  ПрАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 1. Діагностика психосоматичних розладів. 
 2. Особливості психотерапевтичної роботи з пацієнтами із психосо-

матичними розладами.
 �. Психотерапевтичні методики, що зміцнюють емоційну стабіль-

ність. 
 �. Аутогенне тренування. 
 5. Прогресуюча м’язова релаксація. 
 6. Практичні навички засвоєння психопрофілактичних заходів. 
 7. Застосування навичок психопрофілактики у практичній діяль-

ності.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Особливості вживання ПАР і поширення наркоманії в Україні.
 2. Загальна характеристика залежності.
 �. Умови, що впливають на виникнення залежності. 
 �. Особливості токсичного впливу ПАР на психічну діяльність.
 5. Психопатологічні зміни залежних від опіатів.
 6. Психопатологічні зміни залежних від алкоголю.
 7. Психопатологічні зміни залежних від транквілізаторів і сно-

дійних.
 8. Психопатологічні зміни залежних від стимуляторів.
 9. Психопатологічні зміни залежних від каннабіноїдів.
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 10. Характеристика загострення рис особистості при залежності від 
алкоголю.

 11. Характеристика загострення рис особистості при залежності від 
опіатів. 

 12. Характеристика алкогольної деградації.
 1�. Характеристика опійної деградації.
 1�. Умови виникнення залежності від азартних ігор.
 15. Діагностичні критерії залежності від азартних ігор.
 16. Завдання первинної профілактики поширення наркоманії.
 17. Завдання вторинної профілактики поширення наркоманії.
 18. Завдання третинної профілактики поширення наркоманії.
 19. Мішені психотерапії залежних станів.
 20. Фази динаміки патологічного потягу до ПАР.
 21. Уявлення про патологічну субособистість при залежностях. 
 22. Фази динаміки функціонування патологічної субособистості. 
 2�. Варіанти терапевтичних установок. 
 2�. Динаміка трансформації терапевтичних установок під час ліку-

вання.
 25. Характеристика зовнішньої терапевтичної установки.
 26. Характеристика проміжної терапевтичної установки.
 27. Характеристика внутрішньої терапевтичної установки.
 28. Визначення поняття “співзалежність” та умови її виникнення. 
 29. Характеристика співзалежності. 
 �0. Функціонування трикутника С. Карпмана. 
 �1. Загальна характеристика маніпулятивних психотерапевтичних 

методів.
 �2. Методи емоційно-стресової терапії за Рожновим.
 ��. Сугестивна емоційно-стресова терапія за Довженком.
 ��. Поведінкова методика десенсибілізації.
 �5. Поведінкова методика біологічного зворотного зв’язку.
 �6. Загальна характеристика психотерапевтичних методів, спрямо-

ваних на розвиток особистості.
 �7. Методика холотропного дихання. 
 �8. Поєднання групової та індивідуальної психотерапії при лікуванні 

залежностей.
 �9. Поняття “терапевтична спільнота” у лікуванні залежностей. 
 �0. Використання моделі “Мінесота” у лікуванні залежностей.
 �1. Використання моделі “Монар” у лікуванні залежностей. 
 �2. Програма “Дванадцять кроків” та “АН” у лікуванні залежних 

станів.
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 ��. Структура континуальної психотерапії лікування залежностей.
 ��. Умови виникнення психології жертви.
 �5. Психопатологічні зміни у жертв насильства. 
 �6. Динаміка психопатологічних змін у жертв насильства.
 �7. Характеристика післятравматичного стресового розладу.
 �8. Умови виникнення післятравматичного стресового розладу.
 �9. Чинники запобігання виникнення післятравматичного стресо-

вого розладу.
 50. Клінічні прояви післятравматичного стресового розладу.
 51. Фази розвитку післятравматичного стресового розладу.
 52. Методи патопсихологічного дослідження жертв насильства.
 5�. Структура допомоги жертвам насильства.
 5�. Особливості роботи психолога з жертвами насильства. 
 55. Визначення поняття “психосоматичні розлади”. 
 56. Теорії виникнення психосоматичних розладів.
 57. Психопатологічні зміни у пацієнтів із психосоматичними роз-

ладами. 
 58. Особливості клінічних проявів психосоматичних розладів. 
 59. Психогенні сексуальні розлади. 
 60. Психологічна діагностика психосоматичних розладів. 
 61. Особливості психотерапевтичної роботи з пацієнтами із психосо-

матичними розладами.
 62. Нейрофізіологічні умови виникнення психосоматичних розладів.
 6�. Психоаналітичні теорії психосоматичних розладів.
 6�. Психопатологічні прояви психосоматичних розладів.
 65. Динаміка характерологічних змін у пацієнтів із психосоматични-

ми розладами. 
 66. Особливості соматизованих депресій.
 67. Характеристика псевдоневрологічних розладів (головного болю, 

запаморочення).
 68. Характеристика функціональних порушень серцевої діяльності 

та їх відмінність від проявів гострої серцевої недостатності.
 69. Характеристика психогенних порушень дихання.
 70. Характеристика вегето-судинних порушень.
 71. Характеристика психогенних шлунково-кишкових порушень 

(нудоти, блювоти, абдомінальних болів).
 72. Психогенні урологічні порушення.
 7�. Визначення поняття “стрес”.
 7�. Умови виникнення стресу.
 75. Умови запобігання стресу. 
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 76. Завдання первинної профілактики стресу.
 77. Завдання вторинної профілактики стресу.
 78. Психотерапевтичні методи, що зміцнюють емоційну стабільність.
 79. Методи аутогенного тренування у практиці психолога.
 80. Методи прогресуючої м’язової релаксації у практиці психолога.
 81. Складові власної системи психогігієни.
 82. Психологічна допомога медичному персоналу закладів системи 

охорони здоров’я.
 8�. Сучасний стан проблеми взаємодії лікаря і медичного психолога 

в роботі психоневрологічних закладів.
 8�. Організаційні та правові засади діяльності медичного психолога.
 85. Стигма в галузі охорони здоров’я.
 86. Соціально-стресовий розлад, діагностичні критерії та методи ко-

рекції.
 87. Рівнева оцінка (класифікація) психічного здоров’я.
 88. Віктимна поведінка: прояви та методи корекції.
 89. Комп’ютерна адикція: діагностичні критерії та методи корекції.

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТрОЛЬНОЇ  рОбОТИ

Навчальним планом дисципліни “Актуальні проблеми сучасної 
медичної психології” передбачено контроль засвоєння знань у ви-
гляді виконання контрольної роботи реферативного типу i складання 
комплексного заліку (екзаменаційного іспиту).

Контрольна робота з дисципліни має на меті виявити ступінь 
засвоєння студентами основних категорій, понять і міждисциплінар-
них зв’язків, загальних закономірностей у медичній психології. Теми 
контрольної роботи визначає викладач. 

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбІТ

 1. Порівняльна соціальна характеристика залежних від опіатів та 
алкоголю.

 2. Порівняльна характеристика психопатологічних змін у залежних 
від опіатів та алкоголю.

 �. Динаміка психопатологічних змін у залежних від ПАР. 
 �. Мішені психотерапії залежності. 
 5. Сучасна психотерапевтична концепція лікування хворих із за-

лежними станами.
 6. Механізми виникнення залежності від азартних ігор.
 7. Характеристика співзалежності. 
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 8. Порівняння ознак залежності та співзалежності.
 9. Механізми формування психології жертви.
 10. Динаміка психопатологічних змін у жертв насильства.
 11. Сучасна концепція допомоги жертвам насильства. 
 12. Нейрофізіологічні механізми формування психосоматичних роз-

ладів.
 1�. Психопатологічні зміни при психосоматичних розладах.
 1�. Динаміка характерологічних змін при психосоматичних розла-

дах.
 15. Особливості проявів депресії при психосоматичних розладах. 
 16. Особливості клініки соматичних проявів психосоматичних роз-

ладів.
 17. Умови виникнення стресу і чинники підвищення стресостій-

кості. 
 18. Завдання первинної та вторинної профілактики психічних роз-

ладів.
 19. Складові власної системи психогігієни.
 20. Віктимна поведінка: прояви та методи корекції.
 21. Комп’ютерна адикція: діагностичні критерії та методи корекції.
 22. Аутогенне тренування.
 2�. Характеристика псевдоневрологічних розладів (головного болю, 

запаморочення).
 2�. Робота медичного психолога в реабілітаційному процесі психічно 

хворих.
 25. Характеристика психогенних порушень дихання.
 26. Характеристика вегето-судинних порушень.
 27. Психосоматичні розлади з порушеннями шлунково-кишкового 

тракту. 
 28. Психогенні урологічні порушення.
 29. Організація діяльності медичного психолога в лікувальних за-

кладах соматичного профілю.
 �0. Надання психодіагностичної та психокорекційної допомоги у 

кризових центрах.
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