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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Проходження практики має на меті підвищення рівня освічення, 
всебічного розвитку особистості студента, його здатності постійно 
вдосконалювати психологічну, медико-психологічну, науково-до-
слідну майстерність.

Переддипломна практика студентів-спеціалістів перепідготов-
ки вищої школи медико-психологічного напряму проводиться для 
перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отриманих 
у процесі вивчення основних практичних і теоретичних дисциплін. 
Практика спрямована на поглиблення й удосконалення знань та 
вмінь роботи медичного психолога в лікувально-профілактичних 
закладах, оволодіння та закріплення вмінь і навичок для подальшої 
науково-дослідної роботи, підготовки та здійснення педагогічної 
діяльності.

Під час практики студенти підтверджують засвоєння навичок пси-
ходіагностичної, психокорекційної та консультативної роботи з осно-
вами етики і медичної та психологічної деонтології, рівень набуття і 
закріплення навичок, професійно необхідних медичному психологу 
в різних видах діяльності — від професійних знань, вмінь, навичок 
практичного медичного психолога до вищого рівня викладацької та 
науково-дослідної діяльності.

МЕТА  І  ЗМІСТ  ПРАКТИКИ 

Мета і завдання практики: перевірка на практиці знань та умінь, 
отриманих при вивченні основних практичних і теоретичних дис-
циплін, психіатрії, наркології, нейропсихології, психофізіології, пато-
психології, психотерапії а також медичної психології, патопсихології 
і психокорекції; подальше поглиблення та вдосконалення практич-
них навичок у профільній області; ознайомлення з навчальними пла-
нами, документацією, методичними матеріалами кафедри; підготовка 
до семінарських і лекційних занять відповідної тематики; оволодіння 
вміннями з педагогічної діяльності; ознайомлення з принципами та 
основами науково-дослідної роботи; виконання фрагмента науково-
дослідної роботи; ознайомлення з організацією медико-психологіч-
ної служби, основами організації охорони здоров’я на амбулаторному 
етапі. 



�

Перелік теоретичних знань
Після проходження практики студенти повинні 
знати:

1. Принципи організації та основи законодавства України з охорони 
здоров’я. 

2. Основи сучасної класифікації психічних і поведінкових розладів 
(МКХ-10). 

3. Предмет і завдання медичної психології. 
4. Основні теоретико-методологічні проблеми медичної психології.
5. Системний підхід до розуміння психологічної структури захво-

рювання, лікування і реабілітації хворих. 
6. Основні (фундаментальні) медичні поняття: етіологія, патогенез, 

саногенез, симптом, синдром, клінічний діагноз, патопсихологіч-
ний діагноз, нейропсихологічний діагноз, оцінка психологічного 
стану, функціональний діагноз. 

7. Основи загальної та спеціальної психіатрії. 
8. Межові психічні розлади (неврози). 
9. Саморуйнівну поведінку. 

10. Психологічні (психогенні) фактори в етіології, патогенезі і пато-
пластиці психічних і психосоматичних порушень. 

11. Порушення психічної адаптації, стресові розлади, кризові стани. 
12. Поняття психологічного діагнозу. 
13. Стандартизовані і нестандартизовані патопсихологічні методи-

ки. 
14. Класифікацію психологічних тестів. 
15. Експериментально-психологічні методики для дослідження ос-

новних психічних процесів у пацієнтів. 
16. Диференційно-діагностичне і експертне значення патопсихоло-

гічного дослідження для оцінки динаміки лікування. 
17. Патопсихологічну феноменологію, її нозологічну і синдромоло-

гічну специфіку та її діагностичне та експертне значення. 
18. Основні концепції психосоматичних розладів. 
19. Теоретичні, методологічні і методичні підходи при вирішенні зав-

дань психопрофілактики і психогігієни. 
20. Реабілітаційний підхід в медичній психології. 
21. Основні принципи психологічного супроводження лікувального 

процесу. 
22. Психологічні аспекти медикаментозної і немедикаментозної те-

рапії. 
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23. Особливості роботи медичних психологів у стаціонарі, амбула-
торно-профілактичних закладах. 

24. Психологічні основи психотерапії. 
25. Правові аспекти діяльності медичних психологів. 
26. Деонтологічні аспекти поведінки медичного психолога. 
27. Поняття про механізми психологічного захисту особистості. 
28. Співвідношення понять: особистість і хвороба, основні принципи 

психологічного супроводження лікувального процесу. 
29. Організація психотерапевтичного середовища в лікувальних зак-

ладах. 
30. Взаємовідносини лікар — хворий. Медико-психологічні аспекти 

поведінки: спілкування, рольова поведінка, взаємодія у групах. 
31. Базисні психотерапевтичні теорії та напрями: сугестивна, психо-

динамічна, поведінкова, екзистенційно-гуманістична; особистіс-
но-орієнтована психотерапія. 

32. Основні форми психотерапії: індивідуальна, групова, сімейна, те-
рапія середовищем. 

33. Механізми лікувальної дії психотерапії; нозологічна специфіка і 
вікові аспекти психотерапії. 

34. Невербальні методи психотерапії: музикотерапія, арттерапія, біб-
ліотерапія тощо. 

35. Критерії і методи оцінки ефективності психотерапії; правові і де-
онтологічні аспекти медичного психолога.

36. Науково-методичні підходи до написання науково-дослідних 
праць.

37. Принципи ведення науково-дослідної документації.
38. Методи статистичної обробки наукової інформації.
39. Структура науково-дослідної статті. Компоненти та етапи її під-

готовки.
40. Методичні та методологічні підходи у підготовці навчального ма-

теріалу до викладання.
41. Ведення навчально-педагогічної документації.
42. Структура підготовки до проведення семінарських і лекційних 

занять.
43. Допоміжні засоби, що їх застосовують у навчально-педагогічній 

діяльності. Основні способи поліпшення сприйняття інформації 
студентами в навчальному процесі.

44. Використання технічних засобів у навчальному процесі.
45. Застосування демонстрації та розборів хворих у навчальному 

процесі. Деонтологічні та етичні аспекти.
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Перелік практичних вмінь 

Після проходження практики студенти повинні 
уміти:

1. Проводити психологічні дослідження з урахуванням нозологіч-
ної і вікової специфіки. 

2. Створювати необхідний психологічний контакт. 
3. Планувати і організовувати психологічні дослідження. 
4. Володіти основними експериментально-психологічними метода-

ми дослідження особистості та нейропсихологічними досліджен-
нями. 

5. Здійснювати кількісний і якісний аналіз результатів дослідження. 
6. Організовувати і проводити комп’ютерну діагностику. 
7. Організовувати психотерапевтичне середовище, проводити осо-

бистісні і професійно-орієнтовані тренінги. 
8. Здійснювати первинне інтерв’ю, огляд, обстеження хворих у пси-

хіатричному стаціонарі. 
9. Проводити первинне інтерв’ю, огляд, обстеження хворих у відді-

ленні неврозів і граничних станів, загальносоматичних і психосо-
матичних відділеннях. 

10. Заповнювати медико-психологічну частину історії хвороби. 
11. Готувати матеріал до проведення семінарського чи лекційного за-

няття за певною тематикою.
12. Проводити семінарське заняття за профільною тематикою.
13. Проводити лекційне заняття за профільною тематикою.
14. Здійснювати рефлексивне самоспостереження за проведенням 

навчальних занять.
15. Організовувати та здійснювати науково-дослідну роботу. 
16. Проводити математико-статистичне оброблення отриманих да-

них.
17. Готувати науково-дослідні матеріали до друку, участі в конферен-

ціях у вигляді доповідей, статей, стендових матеріалів.

структура навичок і вмінь, які повинен опанувати студент

Під час проходження практики студенти повинні закріпити та 
набути навичок з психокорекції: проведення клінічного інтерв’ю 
(психологічна бесіда, збирання психологічного анамнезу); створення 
необхідного психологічного контакту; діагностики патопсихологіч-
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них регістр-синдромів; планування і організації патопсихологічних 
досліджень; здійснення кількісного і якісного аналізу результатів 
дослідження; оцінки та планування психокорекційних впливів, ве-
дення документації кафедри — навчальними планами, методичними 
матеріалами кафедри; навички з підготовки до семінарських та лек-
ційних занять відповідної тематики; оволодіння вміннями проведен-
ня педагогічної діяльності; ознайомлення з принципами та основами 
науково-дослідної роботи; виконання фрагмента науково-дослідної 
роботи; застосування методів психологічної корекції, психологічного 
консультування.

ОРГАНІЗАЦІЯ  І  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ

Загальні положення організації практики
Науково-дослідна та педагогічна практика студентів-спеціалістів 

перепідготовки вищої школи медико-психологічного напряму здійс-
нюється в обсязі медичного психолога та психолога — консультан-
та у клінічному відділенні психіатричного стаціонару або відділенні 
межових станів (неврозів) психоневрологічного диспансеру, а також 
співробітника кафедри або науково-дослідного підрозділу навчаль-
ної установи тривалістю 4 тижні. 

Загальна та орієнтовна тривалість проведення циклу переддип-
ломної практики студентів-спеціалістів перепідготовки вищої школи 
медико-психологічного напряму може бути змінена профільною ка-
федрою за узгодженням навчальної частини з метою оптимізації про-
ходження циклу практики.

А. Серед баз практики можуть бути використані такі: науково-
дослідні заклади медичного профілю, медичні лікарняні установи, 
поліклінічні медичні заклади, стаціонарні медичні установи різного 
профілю, лікувальні та медико-профілактичні реабілітаційні устано-
ви та центри, профільні кафедри вищих навчальних закладів, інших 
закладів освіти та науки. Вибір закладу проходження практики обу-
мовлено орієнтацією кафедри медичної психології та психокорекції, 
переліком актуальних баз практики, актуальними навчально-мето-
дичними завданнями студента. 

Б. Обов’язки організаторів та учасників практики розподілено 
таким чином. Загальне керівництво практикою здійснює керівник 
практики, який призначається завідувачем кафедри.
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Керівництво практикою студентів по кафедрі покладається за-
відувачем кафедри на його заступників, які планують розподіл сту-
дентів-практикантів між керівниками практики, а також здійснюють 
систематичний контроль за проходженням практики.

До керівництва виробничою практикою залучаються кваліфіко-
вані і досвідчені викладачі кафедри. При призначенні керівника-ме-
тодиста враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студен-
та-практиканта. Після закінчення практики викладачеві доручається 
керівництво дипломною роботою студента.

До обов’язків керівника практики від профільної кафедри нале-
жать підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею та 
координація методичного керівництва з боку кафедри.

Індивідуальне керівництво практикою кожного студента безпосе-
редньо здійснює призначений кафедрою керівник практики від бази 
практики (відповідно до педагогічного навантаження). Обов’язками 
керівника є постійна допомога студенту-практиканту у виконанні 
всіх завдань практики, їх оцінка та підготовка відповідної звітної до-
кументації про проходження практики. 

Керівництво практикою студентів безпосередньо на базах прак-
тики доручається кваліфікованим досвідченим фахівцям у галузі 
медичної психології, психології, психіатрії, обов’язком яких є: оз-
найомлення студентів з робочими місцями, необхідними докумен-
тами та проведення докладного інструктажу щодо вимог організації; 
методичне керівництво і консультації з планування, організації і про-
ведення медико-психологічних заходів; формування у практикантів 
практичних умінь і навичок медичного психолога, навичок етичної 
та деонтологічно обґрунтованої поведінки, професійного підходу в 
організації ефективної медико-психологічної допомоги.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практи-
ки забезпечує кафедра медичної психології та психокорекції.

Керівник практики від кафедри:
• перед початком практики контролює готовність баз практики до 

прибуття практикантів і надає методичні консультації щодо від-
повідної підготовки таких місць;

• забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед при-
буттям студентів на практику: інструктує студентів про порядок 
проходження практики, забезпечує практикантів необхідними 
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документами (направлення, програма, щоденник, календарний 
план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);

• інформує студентів щодо системи і правил звітування з прак-
тики (підготовці письмового звіту, щоденника, плану-графіка, 
тексту звіту та інших вимог, що встановлюються кафедрою ме-
дичної психології з урахуванням конкретного місця практики);

• контролює забезпечення сприятливих умов праці протягом часу 
перебування студентів на практиці або стажуванні;

• у складі комісії приймає заліки з практики.

Керівник практики від бази (підприємства):
• забезпечує всі організаційні заходи під час проходження практи-

ки студентів;
• забезпечує якісне проходження практики згідно із програмою;
• контролює виконання практикантами правил внутрішнього тру-

дового регламенту;
• у складі комісії приймає заліки з практики.

Студенти під час проходження практики зобов’язані:
• перед початком практики проконсультуватись у керівника від 

кафедри щодо суті, етапів, форм практики, часу її проходження 
та всіх необхідних для цього документів та правових засад;

• своєчасно прибути на підприємство, в організацію для проход-
ження практики;

• у повному обсязі виконати всі завдання, визначені програмою 
практики;

• своєчасно та в повному обсязі подати звіт з практики, який має 
містити висвітлення та аналіз власного погляду щодо проход-
ження практики та в цілому власних науково-педагогічних здо-
бутків у галузі медичної психології.

Практикант повинен щодня записувати у щоденник інформацію 
про роботу, яку він виконує, та свої враження про її успішність та 
ефективність. Керівник практики від підприємства оцінює щоден-
ну роботу і затверджує підписом. По закінченні практики керівник 
від бази практики в короткій рецензії оцінює професійну підготовку 
практиканта, рівень виконаної роботи, особисті якості (працездат-
ність, відповідальність, компетентність) і зазначає недоліки, що під-
лягають виправленню. 
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Орієнтовний сумарний план-графік проведення практики

№ 
пор.

Заходи

1 Підготовка до виконання програми практики. Структурування 
напрямів діяльності. Формування студентом безпосереднього  
плану заходів

2 Організація науково-дослідної роботи — відповідно до теми роботи 
підбір теоретичного матеріалу, планування дослідження

3 Проведення науково-дослідної роботи — вирішення питання  
про дослідну групу, опрацювання досліджуваної групи, отримання 
первинного матеріалу

4 Проведення науково-дослідної роботи — статистична обробка 
матеріалу, узагальнення результатів дослідження, представлення 
результатів дослідження — підготовка доповіді

5 Спланувати семінарське заняття. Здійснити підбір матеріалу, 
структурувати, зробити щохвилинну розбивку матеріалу, 
підготовку допоміжних матеріалів, методичних засобів 
ілюстрування матеріалу тощо

6 Провести семінарське заняття. Здійснити розбір заняття.  
Провести рефлексивне самоспостереження за ходом проведеного 
заняття

7 Спланувати лекційне заняття. Здійснити підбір матеріалу, 
структурувати, зробити щохвилинну розбивку матеріалу, 
підготовку допоміжних матеріалів, методичних засобів 
ілюстрування матеріалу тощо

8 Провести лекційне заняття. Здійснити розбір заняття.  
Провести рефлексивне самоспостереження за ходом проведеного 
заняття

9 Підбиття підсумків. Розгляд звітів студентів за результатами 
практики. Проведення заліку з програми практики  
за рекомендованими питаннями
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ПРОГРАМА  ПРАКТИКИ

структура переддипломної практики
Педагогічна практика складається з навчально-методичного та ау-

диторного розділів і передбачає:
1. Відвідування лекцій, семінарських занять, консультацій та іс-

питів, що проводять керівники практики або викладачі груп, в яких 
планується робота практиканта.

2. Відвідування занять, що проводять студенти-практиканти, з по-
дальшим аналізом їх в усній або письмовій формі.

3. Ознайомлення з навчальними планами та програмами базової 
або випускної кафедри. 

4. Підготовку навчально-методичних матеріалів до семінарських 
занять і лекцій відповідно до тематики, визначеної керівником прак-
тики.

5. Проведення окремих семінарських і лекційних занять відповід-
но до тематики, визначеної керівником практики.

Рекомендований перелік тем лекційних і семінарських занять для 
розробки та викладання медичними психологами протягом практики 
(кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки):

1. Структура, особливості і завдання патопсихологічного дослід-
ження. Методика проведення патопсихологічного дослідження. 
Аналіз отриманих результатів і висновки. Організація роботи пато-
психологічної лабораторії. Патопсихологічний експеримент. Деонто-
логічні аспекти діяльності патопсихолога.

2. Поняття про функціональні проби і тести в патопсихології. Під-
бір експериментальних методик. Методики дослідження уваги і сен-
сомотороних реакцій та патопсихологічне оцінювання розладів уваги 
і сенсомоторних реакцій. Методики дослідження пам’яті. Патопсихо-
логічна оцінка розладів пам’яті. 

3. Проведення патопсихологічного дослідження. Методики дос-
лідження рівня і перебігу процесів мислення. Патопсихологічне оці-
нювання розладів мислення. Психометричні методи дослідження ін-
телекту. Патопсихологічне оцінювання порушень інтелекту.

4. Проведення патопсихологічного дослідження. Дослідження по-
чуттів та емоцій. Патопсихологічне оцінювання розладів афективної 
сфери. Методики для дослідження особливостей особистості. Проек-
тивні методи дослідження особистості.
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 5. Патопсихологічні регістрсиндроми. Дослідження хворих на ши-
зофренію, з розумовою відсталістю з афективною патологією.

6. Патопсихологічні регістрсиндроми. Патопсихологічні дослід-
ження хворих на епілепсію. Патопсихологічні дослідження хворих 
на старече недоумство (старечу деменцію). Патопсихологічні дослід-
ження хворих на пресенильні психічні розлади. Патопсихологічні 
дослідження хворих на церебральний атеросклероз. Патопсихологіч-
ні дослідження хворих на хворобу Альцгеймера.

7. Патопсихологічні регістрсиндроми. Патопсихологічні дослід-
ження хворих з наслідками черепно-мозкової травми. Патопсихо-
логічні дослідження хворих на алкоголізм. Патопсихологічні дос-
лідження хворих на наркоманії і токсикоманії. Патопсихологічні 
дослідження хворих з межовими нервово-психічними розладами. 
Патопсихологічні дослідження при акцентуаціях характеру.

8. Предмет і завдання психотерапії. Організація психотерапевтич-
ної служби в Україні. Етико-деонтологічні принципи у психотерапії. 
Психопрофілактика: завдання, методи, види.

9. Сучасна психологічна допомога: психологічне консультування, 
психокорекція. Мета, завдання, різновиди, принципи, особливості. 
Критерії і методи ефективності психотерапії.

10. Види та форми психотерапії. Класичний психоаналіз З. Фрой-
да. Гештальт-психотерапія. Психоаналіз і недирективна психотерапія. 
Психодрама Морено.

11. Види та форми психотерапії. Сугестивна психотерапія: навію-
вання, гіпнотерапія. Наркопсихотерапія. Самонавіювання (аутосу-
гестія). Аутогенне тренування Шульца. Модифікації АТ: “органотре-
нування”, Міровського-Шогама, Алексєєва, Філатова та ін. 

12. Види та форми психотерапії. Психосинтез. Позитивна психо-
терапія. Емоційно-стресова психотерапія. Нейролінгвістичне про-
грамування. 

13. Види та форми психотерапії. Раціональна психотерапія. Ког-
нітивна психотерапія. Поведінкова (біхевіоральна) психотерапія. 
Групова психотерапія. Клієнтцентрована терапія Роджерса. Сімейна 
психотерапія.

14. Психотерапія у клінічній практиці. Психотерапія у психіатрії: 
неврози, психопатії, психози. Психотерапія при алкоголізмі та нар-
команіях.
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Науково-дослідна практика складається:
1) з участі у науково-дослідній роботі профільної кафедри та 

суміжних кафедр, науково-дослідних установ.
2) з проведення самостійної науково-дослідної роботи за профіль-

ною тематикою кафедри. 
3) з активної участі у ґрунтовних наукових дослідженнях, що про-

водяться науковими співробітниками профільної кафедри, підготов-
ці науково-дослідних матеріалів. 

4) з математичної обробки отриманих даних. 
5) з підготовки науково-дослідних матеріалів до друку, участі в 

конференціях у вигляді доповідей, статей, стендових матеріалів.

Під час проходження практики студенти можуть вибрати, за умови 
узгодження з керівником практики, навчально-дослідницьку роботу, 
використовуючи знання, отримані у вищому медичному навчальному 
закладі, та результати досліджень, одержані при проходженні практи-
ки, працюють з медичною літературою та літературними джерелами 
із загальної та медичної психології.

Дослідницька робота здійснюється у формі підготовки структу-
рованого реферату, виконання індивідуальних завдань з елементами 
експериментально-психологічних обстежень, доповідей чи повідом-
лень на науково-практичних конференціях лікарень зі складанням 
таблиць, схем, діаграм, стендів-лекцій тощо. Якщо кілька студентів 
працюють в одному напрямі, можна провести конференцію на цю 
тему, заслухати та обговорити їхні реферати. 

Тематика є профільною та узгоджується з керівниками практики. 
Тематика дослідницьких робіт розробляється профільними кафедра-
ми. Студент може запропонувати і виконувати власну тему, що від-
повідає програмі виробничої практики, попередньо узгодивши її із 
своїм керівником від навчального закладу.

Результатом дослідної роботи є друковані роботи в наукових і нау-
ково-популярних виданнях або оприлюднення отриманих даних на 
вузівських та міжвузівських конференціях. Результати дослідниць-
кої роботи можуть бути фрагментом майбутньої дипломної роботи 
студента.

Навчальним планом при виконанні програми науково-педагогіч-
ної практики для спеціалістів перепідготовки можуть бути передба-
чені такі види робіт:
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Участь в організації та проведенні науково-дослідних заходів, що 
виконуються профільною кафедрою та суміжними кафедрами.

Участь в організації та проведенні роботи тематичних гуртків, що 
працюють у галузі медичної психології та суміжних дисциплін.

Участь у створенні навчально-методичних матеріалів і допоміж-
них об’єктів, необхідних і корисних у роботі навчально-методичної 
частини та профільних кафедр. 

Рекомендований перелік тем науково-дослідних робіт для розроб-
ки медичними психологами протягом практики (кваліфікаційний рі-
вень: спеціаліст перепідготовки):

1. Основи організації роботи медичного психолога. Організація 
кабінету психологічного консультування. Патопсихологічна лабора-
торія. Рівні та структура психологічної служби. Стаціонарі та амбу-
латорні заклади.

2. Психологічна амбулаторна служба при лікарнях і поліклінічних 
відділеннях. Організація та діяльність патопсихологічної лабораторії 
у психіатричних закладах, соматичних клініках, наркологічних за-
кладах.

3. Основні функціональні обов’язки медичного психолога. Про-
фесійні вимоги. Професіограма практичного психолога та її особли-
вості в клініках різного профілю.

4. Тактика психолога в лікувальному процесі в цілому. Стосунки: 
хворий — психолог. Особливості ефективної взаємодії хворий — лі-
кар, клієнт — психолог. Етичні та деонтологічні проблеми, що вини-
кають у клініках різного профілю. Лікарська таємниця. 

5. Ятрогенія. Шляхи попередження їх виникнення. Принципи 
повідомлення хворому його діагнозу з урахуванням виду захворю-
вання.

6. Вікові та гендерні аспекти роботи медичного психолога. Спе-
цифіка роботи медичного психолога з дорослими пацієнтами, похи-
лого віку, в дитячих відділеннях.

7. Організація суїцидологічної допомоги: форми та етапи. Психо-
логічне втручання в суїцидологічній допомозі. Методи профілактич-
ної роботи в суїцидології. 

8. Значення невро- і психогенних факторів при внутрішніх захво-
рюваннях. Роль психогенних факторів при психосоматичних хворо-
бах.
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9. Загальна характеристика методів психологічної, психосоціаль-
ної та нейропсихологічної реабілітації. Визначення понять “внутріш-
ня картина хвороби”. Її відмінності у хворих різного профілю. Особ-
ливості подання психологічної допомоги клієнту у клініках різного 
профілю.

10. Особливості патопсихологічних досліджень хворих різного 
профілю. Формування пакета експериментальних методик для па-
топсихологічних досліджень хворих різного профілю. Типи психоло-
гічного реагування на зміни у стані здоров’я.

11. Механізми психологічного захисту людини при різних видах 
захворювань. Їх роль. Показники психологічного оздоровлення лю-
дини. Відмінності у хворих різного профілю.

12. Взаємозв’язок соціально-економічних, організаційних і меди-
ко-психологічних факторів у психології медичної праці.

13. Загальна оцінка психологічних особливостей медичної діяль-
ності. 

14. Cаморегуляція психічних станів та розвитку людини як спосіб 
профілактики “синдрому спалення”.

15. Психологічний підхід до лікувального процесу та реабілітації 
при різних захворюваннях.

16. Професійні вимоги до медичного працівника. Психологічний 
профіль медичного фахівця. Професіограми медичних працівників. 
Особистість лікаря та психолога. Психологічні вимоги до медичного 
працівника. 

17. Особливості підготовки медичного працівника: організаційні 
та науково-методичні аспекти роботи медичного фахівця (вміння 
обладнати робоче місце, встановити необхідні реляції між підлеглим 
персоналом, персоналом окремих функціональних підрозділів, нала-
годити та координувати роботу пов’язаних з лікувальним процесом 
ланок медичної установи). 

18. Післядипломна підготовка та перепідготовка медичних фахів-
ців і роль курсів підвищення кваліфікації.

19. Основи психодіагностики і психокорекції в межах медичної 
психології. Місце психодіагностики і психокорекції в медицині та 
психології. 

20. Основні проблеми психодіагностики і психокорекції на сучас-
ному етапі розвитку медицини. 
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21. Сучасний стан проблеми взаємодії лікаря і медичного психо-
лога в межах психоневрологічних і соматичних медичних закладів.

22. Основні завдання психодіагностики і психокорекції. Основні 
закономірності здійснення психодіагностичних і психокорекційних 
заходів. 

23. Організаційні й правові засади психодіагностики і психокорек-
ції в системі охорони здоров’я. Норми, що регламентують діяльність 
медичного психолога. Етичні та деонтологічні норми. Закон України 
“Про психіатричну допомогу”. 

24. Рівні та структура психологічної служби. Основи організації 
та діяльності патопсихологічної лабораторії в медичних закладах. 
Організація патопсихологічної лабораторії у психоневрологічних за-
кладах. 

25. Організація кабінету психологічного консультування. Психо-
логічна амбулаторна служба при лікарнях і поліклінічних відділен-
нях. 

26. Організація і структура психодіагностичної та психокорекцій-
ної допомоги та реабілітаційної служби у структурі соматичної кліні-
ки. 

27. Організація та структура реабілітаційної служби у структурі 
наркологічних закладів. 

28. Мета, завдання і значення психодіагностичних заходів у межах 
роботи амбулаторних і стаціонарних підрозділів медичних закладів. 

29. Предмет, зміст і завдання етики та деонтології медичного психо-
лога. Їх місце в медичній психології. Етичні та деонтологічні проблеми, 
що виникають у клініках різного профілю. Лікарська таємниця.

Підсумки практики. Форми і методи контролю
Практика оцінюється цикловою комісією у складі керівника від 

навчального закладу та керівника від бази практики, з урахуванням 
зауважень керівників, оформленої звітної документації, самооцінки 
студента. 

Студенту, який не виконав програми практики з поважних при-
чин, може бути надано право повторного її проходження за умов, виз-
начених кафедрою та навчальною частиною.

Контроль за проходженням практики здійснює керівник практи-
ки з метою виявлення недоліків і надання практичної допомоги сту-
дентам у процесі виконання практики та оформлення звітної доку-
ментації. 
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Керівники практики перевіряють організацію роботи практикан-
тів, процес виконання програми, ставлення до виконання завдань, 
правил внутрішнього розпорядку. Контроль здійснюється за допомо-
гою планових (поточних) співбесід, безпосереднього спостереження, 
аналізу звітної документації, підсумкової конференції.

Підсумки практики підбиваються після завершення терміну прак-
тики на заключній конференції (після подання звітної документації, 
відкритого захисту перед цикловою комісією).

Тематичний план
Науково-педагогічна практика передбачає контроль знань у галузі 

медичної психології за такими темами:
1. Структура та напрями науково-дослідних робіт.
2. Основи науково-дослідної роботи.
3. Здійснення статистичних обрахувань опрацьованого матеріалу.
4. Методи статистичної обробки наукової інформації.
5. Ведення науково-дослідної документації.
6. Структура науково-дослідної статті. Компоненти та етапи її під-

готовки.
7. Структура наукового дослідження. Поняття про дизайн дослід-

ження.
8. Структура дипломної роботи.
9. Підготовка методичних матеріалів до проведення семінарських 

та лекційних занять.
10. Підготовки та оформлення матеріалів для лекційних і практич-

них занять.
11. Структура проведення мінілекційних і практичних занять.
12. Допоміжні засоби, які застосовують у навчально-педагогічній 

діяльності.
13. Методи подання інформації в навчальному процесі.
14. Основні способи покращення сприйняття інформації студентами 

в навчальному процесі.
15. Використання технічних засобів у навчальному процесі.
16. Ведення навчально-педагогічної документації.
17. Застосування демонстрації та розбору хворих у навчальному про-

цесі. Деонтологічні та етичні аспекти.
18. Методичні та методологічні підходи в підготовці навчального ма-

теріалу до викладання.
19. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження.
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20. Методики експериментальної патопсихології.
21. Проведення патопсихологічного дослідження.
22. Аналіз отриманих результатів і висновки.
23. Функціональні проби і тести в патопсихології.
24. Деонтологічні аспекти діяльності патопсихолога.
25. Організація роботи патопсихологічної лабораторії.
26. Патопсихологічний експеримент. 
27. Підбір експериментальних методик.
28. Патопсихологічні регістр-синдроми, їх нозологічна специфіч-

ність.
29. Предмет і завдання психотерапії.
30. Організація психотерапевтичної служби в Україні.
31. Етико-деонтологічні принципи у психотерапії.
32. Психопрофілактика: завдання, методи, види.
33. Психологічна допомога: психологічне консультування, психоко-

рекція. Мета, завдання, різновиди, принципи, особливості.
34. Критерії і методи ефективності психотерапії.
35. Види, форми психотерапії.
36. Застосування психотерапії у клінічній практиці.
37. Застосування психотерапії для осіб без ознак клінічних розладів.

КРИТЕРІї  ОЦІНЮВАННЯ  ПРАКТИКИ

При оцінюванні проходження студентами практики мають бути 
враховані такі положення:

• успішність і повнота виконання програми практики та індивіду-
альних завдань керівників;

• дотримання вимог професійної етики та деонтології, правил 
внутрішнього розпорядку бази практики;

• активність студента, ініціативність у процесі виконання зав-
дань;

• систематичність та якість ведення щоденника;
• повнота, логічність, стилістична досконалість доповіді та від-

повідей на запитання на заключній конференції;
• організованість, впевненість, інтерес до роботи.

Оцінка “відмінно” ставиться за умов:
• виконання студентом повного обсягу програми практики та ін-

дивідуальних завдань керівників;
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• виявлення впевненості, організованості і сумління при виконан-
ні покладених на студента обов’язків;

• дотримання вимог професійної етики та деонтології, виконання 
правил внутрішнього розпорядку бази практики;

• високого рівня ініціативності, творчості, відповідного фазі нав-
чання рівня теоретичної та практичної підготовки;

• чітко, логічно структурованого звіту, що відповідає вимогам 
оформлення звітної документації та містить самооцінку студен-
том власної діяльності;

• наявності особистих вражень студента та самоаналізу роботи, 
наведених у щоденнику практики;

• вчасного та відповідно оформленого подання звітної документа-
ції;

• позитивної характеристики з бази практики.

Оцінка “добре” ставиться за умов:
• виконання студентом повного обсягу програми практики;
• виявлення належного рівня теоретичної та практичної підго-

товки;
• дотримання основних правил професійної етики та деонтології з 

окремими недоліками;
• вчасного і відповідно оформленого подання звітної докумен-

тації;
• позитивної характеристики з бази практики;
• недостатнього рівня самоаналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка “задовільно” ставиться за умов:
• виконання студентом основної програми практики та індивіду-

альних завдань за наявності численних зауважень щодо проход-
ження практики;

• подання вчасно оформленої звітної документації.

Оцінка “незадовільно” ставиться за умов:
• недотримання студентом вимог професійної етики та деонто-

логії;
• порушення виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку 

бази практики;
• невиконання завдань і програми практики; 
• невчасного подання звітної документації.
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ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ПРОхОДжЕННЯ   
ПРАКТИКИ

Щоденник переддипломної практики студента містить в хроноло-
гічній послідовності занотовані дані про проведену роботу: особисто 
або беручи в ній участь. Записи перевіряються та візуються напри-
кінці практики керівником від бази практики і керівником від нав-
чального закладу. В щоденник записується характеристика роботи 
практиканта, яка підписується керівниками від бази практики та ви-
щої школи і завіряється печаткою установи бази практики.

На основі записів у щоденнику складається підсумковий звіт сту-
дента про проходження практики, в якому підсумовується загальна 
кількість спостережень, психодіагностичних та психокорекційних 
процедур, психологічних консультацій, кількість обстежених тощо. 
Частиною підсумкового звіту студентів, які проходять науково-пе-
дагогічну практику освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст пе-
репідготовки” є Звіт про науково-дослідницьку роботу, оформлений 
відповідно до вимог з оформлення наукових і дослідницьких робіт.

Частиною підсумкового звіту також є опис лекційного та мето-
дичного матеріалів, підготовлених студентами-практикантами для 
викледення на лекційних і практичних заняттях, і рефлексивного ха-
рактеру звіт про самостійне (під керівництвом і контролем керівни-
ків практики) проведення навчальних занять.

Залік складається студентами в останній день виробничої практи-
ки комісії, до складу якої входять керівник практики від вищої школи 
і керівник (загальний і безпосередній) від бази практики.

Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних 
навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з виробничої практи-
ки, виконання практичних завдань практики.

Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики зано-
ситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відо-
мості (протоколу).

Протягом тижня після закінчення практики керівник від вищого 
навчального закладу подає відомість до відповідного деканату.

Зразок оформлення щоденника виробничої практики спеціаліста 
перепідготовки з медичної психології про роботу за фахом “Медична 
психологія”.
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студент______________________________групи ____________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази практики)  _______________________

Керівник (від навчального закладу)  __________________

Дата, години 
роботи

Перелік і зміст практичних навичок
Підпис 

викладача

Дата

Дата

Дата

Дата

Підготовка до наукового дослідження 
(психологічна бесіда, збір психологічного 
анамнезу, аналіз біографії). Розроблення 
дизайну дослідження 
Отримання первинних результатів. Первинна 
статистична обробка
Підготовка до проведення лекційного заняття 
за темою “Проведення патопсихологічного 
обстеження особистості з аномаліями 
характеру”
Лекційне заняття за темою “Проведення 
патопсихологічного обстеження особистості  
з аномаліями характеру”

Підсумковий звіт про виконану роботу під час переддипломної 
практики студентів (спеціальність “Психологія”, спеціалізація “Ме-
дична психологія”, освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст пере-
підготовки). 

структура звіту
Титульна сторінка. 
Зміст.
Вступ. 
У цьому розділі зазначаються база, мета, завдання, структура 

практики, основні напрями практичної роботи, опис фрагменту нау-
ково-дослідної роботи студента, яку буде виконано протягом практи-
ки, опис фрагменту педагогічної діяльності, основні методичні заува-
ження, короткі підсумки практичної роботи.

Оволодіння практичними навичками 
Розділ містить табличну частину з попередньо вказаною таблицею 

оволодіння практичними навичками. Нижче наведено орієнтовний 
перелік практичних навичок під час проходження практики.



22

№ 
пор.

Практичні навички Кількість
Відмітка про 

виконання

1 Організація науково-дослідної 
роботи — відповідно до теми роботи, 
здійснення підбору теоретичного 
матеріалу, планування дослідження

2 Проведення науково-дослідної 
роботи — вирішення питання 
про дослідну групу, опрацювання 
досліджуваної групи, отримання 
первинного матеріалу 

3 Проведення науково-дослідної 
роботи — статистична обробка 
матеріалу, узагальнення результатів 
дослідження, представлення 
результатів дослідження, підготовка 
доповіді

4 Планування семінарського заняття. 
Підбір матеріалу, структурування, 
похвилинна розбивка матеріалу, 
підготовка допоміжних матеріалів, 
методичних засобів ілюстрування 
матеріалу тощо

5 Проведення лекційного заняття. 
Розбір заняття. Рефлексивне 
самоспостереження за ходом 
проведеного заняття

Теоретичний розділ. 
Теоретичний розділ присвячений двом напрямам роботи студента 

під час практики — науково-дослідний та педагогічний розділи.
Науково-дослідний розділ містить опис обов’язкової науково-до-

слідної роботи, проведеної протягом терміну практики. Частина ма-
теріалів розділу може бути присвячена тематиці майбутньої диплом-
ної роботи студента. 

Друга частина теоретичного розділу містить розробку та викла-
дення лекційного матеріалу і плани проведення семінарських занять 
за вибраною студентом тематикою та узгодженою з викладачем.
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Практична робота протягом практики. 
Розділ містить практичні матеріали, які студенти напрацьовують 

під час проходження практики. Це результати обстеження хворих, 
результати патопсихологічного обстеження, психологічні інтерв’ю 
тощо, а також коротке підсумування викладеної роботи.

Висновки. 
Розділ містить докладне описання підсумків практики для само-

го студента. Опис включає систематизовану докладну рефлексію на 
власну діяльність студента, яку він здійснив студент під час практи-
ки. Основну увагу слід присвятити власним позитивним, опрацьо-
ваним вмінням і власним обмеженням, які спостеріг студент під час 
практики.

Перелік джерел.
Додатки.
Додатки містять деякі результати досліджень невербалізовано-

го характеру — малюнки, графіки тощо. Також наводяться описи та 
бланки методик, що їх використаних під час роботи з пацієнтами.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення листа про проходження практики

Директору  __________________
                                 (повна назва інституту)

 ___________________________
                      (прізвище та ініціали)

 ___________________________
           (прізвище та ініціали студента)

Група  ______________________

Спеціальність  _______________

Форма навчання  _____________

Прошу дозволити проходження _____________________ в термін
               (вказати вид практики)

з “___”__________ по “___”__________ на базі  ______________
             (повна назва закладу)

_____________________________________________________

Керівник практики від  __________________________________
      (повна назва навчального закладу — бази практики)

_____________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
__________________________              ______________________
             (підпис керівника практики                                             (прізвище та ініціали)
від навчального закладу — бази практики)

“___” _____________________
                    (дата)

__________________________              ______________________ 
  (підпис керівника навчального закладу)                               (прізвище та ініціали)

“___”_____________________
  (дата)

         МП
     ______________________

        (підпис студента)

     “____”_________________
                     (дата)

(Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку 
практики.)
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Додаток 2

Щоденник практики студента
Щоденник розроблено за формою, визначеною “Положенням про 

практику студентів МАУП”, затвердженим наказом Президента Ака-
демії від 17 січня 2005 р. № 04-о, і містить такі складові:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчаль-
ний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук керівника практики від підприємства з оцінкою роботи 

студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу студента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчої 

конференції практики (на випускній кафедрі, в навчальній частині, 
деканаті). 
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Додаток 3

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання 

______________________________________________практики 
   (вид практики)

студентом спеціальності ________________________

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВіТ

про виконання програми ___________________практики
                             (вид практики)

студента ____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

групи_______________________________________________

Спеціальність_________________________

Кваліфікаційний рівень ________________

База практики________________________________________
(повна назва)

Київ 200_

Керівник практики від 
випускної кафедри

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений

“__” ______________200_ р.
________________________

(підпис)

Керівник практики від 
бази практики

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений

“__” ______________200_ р.
________________________

(підпис)
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