
Медична психологія 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння психологічних 
знань, необхідних для розуміння індивідуально-психологічних особливостей 
особистості; оволодіння основними методами психологічної діагностики і 
правилами проведення психологічної корекції і психопрофілактики; поліпшення 
міжособистісних контактів, уміння створювати позитивні взаємовідносини, 
розуміння лікарем особистісної своєрідності, можливість використовувати свої 
особливості в індивідуальній роботі з хворими, що забезпечує як велику глибину 
і тонкощі діагностики хвороби, так і вибір найбільш оптимальної терапії в 
застосуванні до будь-якого пацієнта, незалежно від характеру його хвороби. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу; 
 здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями; 
 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної сфери та розуміння професійної 

діяльності; 
 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
 здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; 
 здатність працювати в команді; 
 навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних

 технологій, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків; 
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
 прагнення до збереження навколишнього середовища; 
 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

Програмні результати навчання: 
знати: 

− види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації; 
− тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної 

поведінки; 
− методики та стандартні схеми опитування та фізикального обстеження 
− пацієнта; 
− методики оцінювання стану внутрішньоутробного розвитку плоду; 
− етапи   та   методи    обстеження    психомоторного    та    фізичного 

розвитку дитини; 
− про медико-соціальну експертизу; про основні нормативні документи, 

що встановлюють вид, ступінь та тривалість непрацездатності; основні 
види тимчасової непрацездатності та порядок її експертизи; основні 
обмеження життєдіяльності  та принципи визначення стійкої 



непрацездатності. 
вміти: 

− застосувати засоби саморегуляції, вміти пристосовуватися до нових 
ситуацій (обставин) життя та діяльності; 

− приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії 
спілкування для забезпечення ефективної командної роботи факторів 
навколишнього середовища на здоров’я населення; 

− соціально-економічні та біологічні детермінанти, які впливають на 
здоров’я населення; види та методи профілактики для попередження 
негативного впливу соціально-економічних факторів    на здоров’я 
населення та його   окремих груп; 

− принципи формування груп ризику, території ризику, часу та факторів 
ризику; 

− провести бесіду       з пацієнтом(у т.ч з дитиною), на   підставі   алгоритмів 
та стандартів, використовуючи стандартні методики провести 
фізикальне обстеження пацієнта; 

− обстежити психомоторний та фізичний розвиток дитини; оцінити стан 
здоров’я людини (у т.ч. дитини); 

− формувати профілактичні заходи на підставі даних  про  зв’язок  між 
станом навколишнього середовища та станом здоров’я; 

− оцінювати зв’язок та вплив соціально-економічних  та  біологічних 
чинників на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції здоров’я; 
планувати профілактичні заходи для попередження негативного впливу 

соціально-економічних факторів    на здоров’я населення та його   окремих груп 
Зміст навчальної дисципліни: Особистість та хвороба.  Внутрішня 

картина хвороби Стан психічних функцій і хвороба. Психологічні особливості 

хворих з соматичними захворюваннями. Психологічні особливості хворих 
з різними захворюваннями. Психологічні аспекти залежної, суїцидальної 
поведінки, танатології та евтаназії. Психогігієна, психопрофілактика, основи 
психотерапії 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ECTS, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних практичних занять і 50 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


