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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Вивчення дисципліни “Психологія медичної праці” зумовлено необ-
хідністю засвоєння фахівцями-психологами основ психології медичної 
праці, набуття умінь застосовувати їх при розв’язанні зав-дань практич-
ної діяльності.  

У програмі курсу викладені основи психології медичної праці, висві-
тлено психологію медичного працівника та її роль у лікувальному про-
цесі. Окремий розділ присвячений специфіці роботи ме-дичного праців-
ника в медичних установах різного профілю. Важливим є також ознайо-
млення студентів з професійними вимогами до медичного працівника. 

Особливу увагу в курсі психології медичної праці приділено факто-
рам, що впливають на професійну діяльність, методам оптимізації праці 
медичного працівника і способам запобігання виникненню явищ профе-
сійної деформації та професійного “вигоряння”, що є актуальним у ни-
нішніх соціально-економічних умовах. 

Навчальна програма дисципліни “Психологія медичної праці” поєд-
нує знання з різних сфер медичної психології. 

Зміст програми відповідає нормативним вимогам підготовки фахів-
ців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і спеціаліст психології. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  МЕДИЧНОЇ  ПРАЦІ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Психологія медичної праці як наука. Методологічні принципи  
у психології медичної праці 

2 Психологія медичного працівника та її роль у лікувальному  
процесі. Фактори, що впливають на професійну діяльність 

3 Психологічні зміни, що виникають у медичних працівників.  
Синдром “вигоряння”. Механізми психологічного захисту 

4 Методи оптимізації праці медичного працівника. Запобігання  
виникненню явищ професійної деформації та “вигоряння” 

5 Специфіка роботи медичного працівника в медичних установах різно-
го профілю 

6 Професійні вимоги до медичного працівника. Професіограма.  
Організаційні аспекти діяльності медичного працівника. Питання до-
даткової освіти та удосконалення 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  МЕДИЧНОЇ  ПРАЦІ” 

Тема  1 .  Психологія медичної праці як наука. Методологічні  
принципи у психології медичної праці 

Особливості психології медичної праці як підрозділу медичної пси-
хології. Основні завдання психології медичної праці. Мульти-
дисциплінарність у психології медичної праці та її зв’язок з природни-
чими та гуманітарними науками. Місце і значущість психології медич-
ної праці у медицині та психології. Основні напрями досліджень у су-
часній психології медичної праці. Основні методи дослідження у психо-
логії медичної праці.  

Література [1; 3; 5; 7; 8; 13; 14; 17] 
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Тема  2 .  Психологія медичного працівника та її роль  
у лікувальному процесі. Фактори, що впливають  
на професійну діяльність 

Психологія особистості і поведінки медичного працівника. 
Психосоціальні та соціально-економічні фактори, що впливають на 

медичного працівника. Вікові, гендерні особливості у психології медич-
ної праці, вплив рівня освіти, працевлаштування, релігійності на якість 
роботи медичного персоналу. Рівень мотивації медичного фахівця і його 
вплив на діяльність. Стигматизація лікаря, психолога, медичного пра-
цівника, хворого. “Клеймо” діагнозу. Кримінальна, судова, громадянсь-
ка відповідальність медичного працівника (лікаря, психолога). Відпові-
дальність медичного працівника при розв’язанні питань експертизи, 
встановленні діагнозу. Вплив діагнозу на подальшу долю хворого. Део-
нтологічні та етичні аспекти. Вплив відносин лікар — пацієнт на медич-
них працівників.  

Взаємозв’язок соціально-економічних, організаційних та медико-
психологічних факторів у психології медичної праці. 

Література [2; 4; 8–10; 13–16] 

Тема  3 .  Психологічні зміни, що виникають у медичних  
працівників. Синдром “вигоряння”. Механізми  
психологічного захисту 

Загальна оцінка особливостей медичної діяльності. Визначення і до-
слідження психологічних факторів медичної діяльності. Методи оціню-
вання та самоконтролю діяльності лікаря і психолога. 

Зміни особистості внаслідок тривалої роботи в медичних закладах. 
Синдром “вигоряння”.  

Професійна деформація. Механізми психологічного захисту, що при-
зводять до появи компенсаторних рис. Явище “десенсибілізації” фахівця 
до переживань хворого (емоційного зачерствіння). 

Література [6; 7; 9; 11–13; 16; 18] 

Тема  4 .  Методи оптимізації праці медичного працівника.  
Запобігання виникненню явищ професійної деформації  
та “вигоряння” 

Основи організації праці медичного працівника. Способи психологі-
чної оптимізації праці та підвищення ефективності роботи медичних 
працівників.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

6 

Методи психологічної роботи з персоналом медичних установ: гру-
пова робота, супервізія, групи зустрічей, консультації, підвищення ква-
ліфікації, Т-групи, балінтівські групи тощо. 

Методи саморегуляції психічних станів та розвитку особистості як 
способи профілактики синдрому “вигоряння”. 

Фактори мотивування до діяльності медичного працівника: виконати 
роботу добре — отримати оцінку колективу, керівництва, бачити ре-
зультати своєї праці; зворотний зв’язок; сприяння службовому просу-
ванню (ієрархізація досягнень з поведінковим мотивуванням — бонуси 
престижу) — більше сходинок, кожна сходинка щось дає; підвищення 
кваліфікації; сприяння зростанню самооцінки; делегування повноважень 
нижчим ланкам; відповідальність за свою діяльність та свобода прийн-
яття рішень персоналу 

Принципи організації індивідуальної та групової психологічної робо-
ти з персоналом медичних установ. Групова атмосфера у робочому ко-
лективі. 

Література [5; 7; 9; 11; 13; 14; 16; 18] 

Тема  5 .  Специфіка роботи медичного працівника в медичних 
установах різного профілю 

Особливості праці медичного працівника в різних галузях медицини. 
Особливості психологічного підходу до лікувального процесу в різних 
медичних спеціальностях. 

Вплив професійної діяльності різного фаху на особистість медичного 
працівника. Професійна “шкідливість” в установах різного профілю. По-
інформування хворих та близьких осіб про діагноз. Кримінальна, судова, 
громадянська відповідальність медичного працівника (лікаря, психоло-
га). Розв’язання питань експертизи, вплив діагнозу на подальшу долю 
хворого. Деонтологічні та етичні аспекти. 

Методи профілактики “вигоряння” серед медичного персоналу уста-
нов різного профілю. 

Література [2; 3; 5; 9; 10; 12; 14] 
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Тема  6 .  Професійні вимоги до медичного працівника.  
Професіограма. Організаційні аспекти діяльності  
медичного працівника. Питання додаткової освіти  
та удосконалення 

Професійні вимоги до медичного працівника. Психологічний про-
філь медичного фахівця. Професіограми медичних працівників. Особис-
тість лікаря та психолога. Взаємодія лікаря і психолога. Психологічні 
вимоги до медичного працівника. Загальні питання етики та деонтології. 

Форми організації роботи в медичній установі. Взаємозв’язок під-
розділів, вибір форм роботи підрозділів і професійних контактів. Струк-
туроване спілкування в межах роботи підрозділів лікарні. Значення гну-
чкості керуючого персоналу, динамічності форм взаємодії підрозділів 
установи. Роль середнього та молодшого медичного персоналу в органі-
зації роботи медичного закладу. 

Особливості підготовки медичного працівника: організаційні і нау-
ково-методичні аспекти роботи медичного фахівця (уміння обладнати 
робоче місце, встановити необхідні реляції між підлеглим персоналом, 
персоналом окремих функціональних підрозділів, налагодити та скоор-
динувати роботу пов’язаних з лікувальним процесом ланок медичної 
установи). Післядипломна підготовка та перепідготовка медичних фахі-
вців і роль курсів підвищення кваліфікації. 

Література [2; 5–7; 9; 10; 13; 14] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

З метою контролю засвоєння знань студентів з дисципліни “Психо-
логія медичної праці” навчальним планом передбачено виконання конт-
рольної роботи у формі реферату i складання комплексного заліку (ек-
заменаційного іспиту). 

Мета контрольної роботи з психології медичної праці — визначити 
рівень засвоєння студентами основних положень і зв’язків у психології 
медичної праці, загальних закономірностей психологічних змін у меди-
чних працівників; методів оптимізації праці медичних працівників, за-
побігання заглибленню психологічних змін унаслідок тривалої дії фак-
торів, пов’язаних з професійною діяльністю. 

Номер варіанта контрольної роботи з психології медичної праці для 
кожного студента визначає викладач.  
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ   
РЕФЕРАТИВНОГО ТИПУ 

1. Розкрити проблеми і особливості психології медичної праці як під-
розділу медичної психології.  

2. Визначити основні завдання психології медичної праці.  
3. Описати мультидисциплінарні зв’язки у психології медичної праці 

та з природничими та гуманітарними науками.  
4. Місце і значущість психології медичної праці в медицині та психо-

логії. Основні напрями досліджень у сучасній психології медичної 
праці. 

5. Психологія особистості та поведінки медичного працівника. Психо-
соціальні та соціально-економічні фактори, що впливають на меди-
чного працівника.  

6. Вікові, гендерні особливості у психології медичної праці, вплив рів-
ня освіти, працевлаштування, релігійності на якість роботи медич-
ного персоналу.  

7. Рівень мотивації медичного фахівця та його вплив на діяльність.  
8. Стигматизація лікаря, психолога, медичного працівника, хворого. 

“Клеймо” діагнозу.  
9. Кримінальна, судова, громадянська відповідальність медичного 

працівника (лікаря, психолога).  
10. Відповідальність медичного працівника при розв’язанні питань екс-

пертизи, встановленні діагнозу.  
11. Вплив діагнозу на подальшу долю хворого. Деонтологічні та етичні 

аспекти.  
12. Вплив відносин лікар — пацієнт на медичних працівників.  
13. Виявити взаємозв’язок соціально-економічних, організаційних та 

медико-психологічних факторів у психології медичної праці. 
14. Дати загальну оцінку особливостей медичної діяльності.  
15. Визначити та дослідити психологічні фактори медичної діяльності.  
16. Описати методи оцінювання та самоконтролю діяльності лікаря і 

психолога. 
17. Виявити зміни особистості внаслідок тривалої роботи в медичних 

закладах.  
18. Синдром “вигоряння”.  
19. Поняття “професійна деформація”. Виявити механізми психологіч-

ного захисту, що призводять до появи компенсаторних рис.  
20. Явище “десенсибілізації” фахівця до переживань хворого (емоцій-

ного зачерствіння). 
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21. Описати основи організації праці медичного працівника.  
22. Способи психологічної оптимізації праці та підвищення ефективно-

сті роботи медичних працівників.  
23. Методи психологічної роботи з персоналом медичних установ: гру-

пова робота, супервізія, групи зустрічей, консультації, підвищення 
кваліфікації, Т-групи, балінтівські групи тощо.  

24. Методи саморегуляції психічних станів та розвитку особистості у 
медичних працівників як способи профілактики синдрому “виго-
ряння”.  

25. Фактори мотивування до діяльності медичного працівника. 
26. Принципи організації індивідуальної та групової психологічної ро-

боти з персоналом медичних установ. Роль групової атмосфери у 
робочому колективі. 

27. Особливості праці медичного працівника в різних галузях медици-
ни. Особливості психологічного підходу до лікувального процесу в 
різних медичних спеціальностях. 

28. Описати професійну “шкідливість” в установах різного профілю.  
29. Розкрити відмінності та специфіку роботи медичного працівника у 

закладах різного профілю: поінформування хворих та близьких осіб 
про діагноз; кримінальна, судова, громадянська відповідальність 
медичного працівника (лікаря, психолога); розв’язання питань екс-
пертизи, вплив діагнозу на подальшу долю хворого тощо. Деонто-
логічні та етичні аспекти. 

30. Методи профілактики “вигоряння” серед медичного персоналу 
установ різного профілю. 

31. Викласти професійні вимоги до медичного працівника. Психологіч-
ний профіль медичного фахівця.  

32. Професіограми медичних працівників. Особистість лікаря і психо-
лога.  

33. Взаємодія лікаря і психолога.  
34. Психологічні вимоги до медичного працівника. Загальні питання 

етики і деонтології. 
35. Описати форми організації роботи в медичній установі. Взаємо-

зв’язок підрозділів, вибір форм спільної праці підрозділів та профе-
сійних контактів.  

36. Структуроване спілкування в межах роботи підрозділів лікарні. По-
яснити значення гнучкості керуючого персоналу, динамічності 
форм взаємодії підрозділів установи.  
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37. Визначити роль середнього та молодшого медичного персоналу в 
організації роботи медичного закладу. 

38. Описати особливості підготовки медичного працівника: організа-
ційні та науково-методичні аспекти роботи медичного фахівця 
(уміння обладнати робоче місце, встановити необхідні реляції між 
підлеглим персоналом, персоналом окремих функціональних під-
розділів, налагодити та скоординувати роботу пов’язаних з лікува-
льним процесом ланок медичної установи).  

39. Значення післядипломної підготовки та перепідготовки медичних 
фахівців та роль курсів підвищення кваліфікації.  

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ   

1. Предмет і завдання психології медичної праці. 
2. Особливості психології медичної праці як підрозділу медичної пси-

хології.  
3. Основні завдання психології медичної праці.  
4. Мультидисциплінарність у психології медичної праці та її зв’язок з 

природничими та гуманітарними науками.  
5. Місце і значущість психології медичної праці в медицині та психо-

логії.  
6. Основні напрями досліджень у сучасній психології медичної праці.  
7. Основні методи дослідження у психології медичної праці.  
8. Психологія особистості та поведінки медичного працівника. 
9. Психосоціальні та соціально-економічні фактори, що впливають на 

медичного працівника.  
10. Рівень мотивації медичного фахівця та його вплив на діяльність.  
11. Методи підвищення самооцінки медичного персоналу. 
12. Вплив потенційних перспектив професійного зростання на діяль-

ність медичного персоналу. 
13. Фактор позитивної оцінки діяльності. 
14. Фактор підвищення кваліфікації медичного персоналу. 
15. Фактор відповідальності за свою діяльність та свобода прий- 

няття рішень персоналу. 
16. Фактори мотивування до діяльності медичного працівника.  
17. Делегування повноважень нижчим ланкам як фактори мотивування 

до діяльності  
18. Стигматизація лікаря, психолога, медичного працівника.  
19. Стигматизація хворого. “Клеймо” діагнозу.  
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20. Кримінальна, судова, громадянська відповідальність медичного 
працівника (лікаря, психолога).  

21. Відповідальність медичного працівника при розв’язанні питань екс-
пертизи, встановленні діагнозу.  

22. Вплив діагнозу на подальшу долю хворого. Деонтологічні та етичні 
аспекти.  

23. Вплив відносин лікар — пацієнт на медичних працівників.  
24. Взаємозв’язок соціально-економічних, організаційних та медико-

психологічних факторів у психології медичної праці. 
25. Загальна оцінка психологічних особливостей медичної діяльності.  
26. Психологічні фактори медичної діяльності.  
27. Методи оцінювання та самоконтролю діяльності лікаря і психолога. 
28. Зміни особистості внаслідок тривалої роботи в медичних закладах. 

Синдром “вигоряння”.  
29. Професійна деформація.  
30. Механізми психологічного захисту, що призводять до появи компе-

нсаторних рис.  
31. Явище “десенсибілізації” фахівця до переживань хворого (емоцій-

ного зачерствіння). 
32. Способи психологічної оптимізації праці та підвищення ефектив-

ності роботи медичних працівників.  
33. Методи психологічної роботи з персоналом медичних установ. 
34. Методи саморегуляції психічних станів та розвитку особистості як 

способи профілактики синдрому “вигоряння”. 
35. Принципи організації індивідуальної та групової психологічної ро-

боти з персоналом медичних установ.  
36. Групова атмосфера в робочому колективі. 
37. Особливості праці медичного працівника в різних галузях медици-

ни.  
38. Особливості психологічного підходу до лікувального процесу в різ-

них медичних спеціальностях. 
39. Вплив професійної діяльності різного фаху на особистість ме- 

дичного працівника.  
40. Професійна “шкідливість” в установах різного профілю.  
41. Поінформування хворих та близьких осіб про діагноз.  
42. Кримінальна, судова відповідальність медичного працівника (ліка-

ря, психолога). 
43. Громадянська відповідальність медичного працівника (лікаря, пси-

холога).  
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44. Методи профілактики “вигоряння” серед медичного персоналу 
установ різного профілю. 

45. Професійні вимоги до медичного працівника.  
46. Психологічний профіль медичного фахівця.  
47. Професіограми медичних працівників.  
48. Особистість лікаря і психолога  
49. Взаємодія лікаря і психолога.  
50. Психологічні вимоги до медичного працівника.  
51. Загальні питання етики та деонтології. 
52. Форми організації роботи в медичній установі.  
53. Структуроване спілкування в межах роботи підрозділів лікарні.  
54. Значення гнучкості керуючого персоналу, динамічності форм взає-

модії підрозділів установи.  
55. Роль середнього та молодшого медичного персоналу в організації 

роботи медичного закладу. 
56. Особливості підготовки медичного працівника: організаційні та на-

уково-методичні аспекти роботи медичного фахівця (уміння облад-
нати робоче місце, встановити необхідні реляції між підлег-лим пер-
соналом, персоналом окремих функціональних підрозділів, налаго-
дити та скоординувати роботу пов’язаних з лікувальним процесом 
ланок медичної установи).  

57. Особливості медичної праці в наркологічних відділеннях. 
58. Особливості медичної праці в онкологічних відділеннях, лікування 

ВІЛ і СНІДу. 
59. Особливості медичної праці у психоневрологічних відділеннях. 
60. Особливості медичної праці у суїцидологічних службах. 
61. Післядипломна підготовка та перепідготовка медичних фахівців і 

роль курсів підвищення кваліфікації. 
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