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Мета курсу – засвоєння студентами четвертого курсу знань, умінь та практичних 

навичок, передбачених типовою програмою з предмету “психічне здоров’я” для 
практичного використання на послідуючих клінічних кафедрах і в практичній діяльності 
після закінчення вузу в плані цілісної оцінки здоров’я людини, психосоматичного статусу 
хворих та адекватного психологічного впливу в ході комплексного попередження, а 
також  лікування хворих. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Психічне здоров’я» в структурно-логічній 
схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: фізіологія, 
валеологія, біоетика та біобезпека,  основи сестринської справи, основи спостереження та 
догляд за пацієнтами, основи профілактичної медицини, медсестринство у педіатрії, 
медсестринство в сімейній медицині. Вивчення дисципліни формує засади подальшого 
вивчення студентом дисциплін загально-професійного циклу та практичної підготовки – 
клінічне медсестринство в педіатрії, ріст і розвиток людини, медсестринство в психіатрії 
та наркології, медична конфліктологія, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами 
«по вертикалі» та формування умінь застосовувати отримані знання в процесі 
подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: навички міжособистісної взаємодії; застосовування професійних 
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; здатність планувати та надавати 
сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта. 

Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; аналізувати та використовувати у 
повсякденній медсестринській діяльності результати сучасних українських та іноземних 
досліджень за професійним спрямуванням. 

Очікувані результати навчання: 
знати: знати та розуміти що таке екологія та психічний гомеостаз; знати основні 

засади та поняття гігієни, в тому числі соціальної; знати та розуміти фактори, що можуть 
вплинути на психічну рівновагу людини; вплив психоактивних речовин на психічне 
здоров’я; вплив емоційних стресів на психічне здоров’я; вплив фізичного стану організму 
на психічне здоров’я; вплив психологічного клімату в колективі на психічне здоров’я 
його членів і оточуючих; правила спілкування; причини виникнення конфліктів. 

вміти: оцінити психологічну ситуацію в колективі; оцінити фактори що впливають 
на психічне здоров’я людей; аргументовано проводити профілактичні бесіди та заходи 
щодо збереження психічного здоров’я; аргументовано проводити профілактичні бесіди 
та заходи щодо збереження психічного здоров’я; правильно спілкуватися з оточуючими; 
попереджувати конфлікти; володіти методами погашення конфлікту. 

 Зміст навчальної дисципліни: 
Предмет і завдання дисципліни «Психічне здоров’я” та її роль у формуванні 

світогляду медика Сучасний стан та шляхи оптимізації збереження психічного здоров’я. 
Загальна стратегія концепції психічного здоров’я. Спосіб життя і психічне здоров’я. 



Психоактивні речовини (алкоголь, наркотики, токсикоманічні речовини) поведінкові та 
психосоматичні розлади. Спосіб життя і психічне здоров’я: Тютюнокуріння. Молодь і 
психоактивні речовини. Наркоманії серед медичних працівників. Вплив нераціонального 
харчування, гіподинамії та умов життя на здоров’я. Екологія  і  психічне здоров’я. 
Біосоціальні чинники психічного здоров’я. Вікові аспекти: Загальні закономірності 
психічного розвитку. Кризові стани. Біосоціальні чинники психічного здоров’я. Вікові 
аспекти: Психологічні особливості розвитку підліткового та юнацького періодів. 
Поведінкові зрушення, психічна депривація. Біосоціальні чинники психічного здоров’я. 
Вікові аспекти : Психологічні особливості та критерії зрілості і старіння. Психогенії та 
психічне здоров’я: Соматоформні  вегетативні дисфункції. Невротичні розлади. 
Порушення адаптації. Посттравматичні стресові розлади. Соціальне середовище і 
здоров’я: Психологія колективу. Психічне напруження, конфлікти та основи 
психологічної корекції і погашення конфліктів. Психічна саморегуляція. Медичні 
чинники психічного здоров’я. Аспекти медичної етики і деонтології. Психогігієна і 
психопрофілактика. Стратегії охорони психічного здоров’я. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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