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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Психологія медичної праці” тісно 
пов’язана з низкою природничих, гуманітарних та інших психоло-
гічних наук, використовуючи їх досягнення та водночас збагачую-
чи власними здобутками, зокрема з економікою, соціологією, фізіо-
логією та гігієною праці, розділом медицини, що вивчає професійні 
захворювання і психологічну експертизу працездатності, професій-
ною педагогікою, технічною естетикою, математикою, математичною 
логікою, семіотикою, дитячою, віковою, педагогічною, юридичною та 
медичною психологією, психологією управління.

Мета вивчення дисципліни “Психологія медичної праці” — під-
готуватися до практичної роботи медичних психологів з питань 
визначення психологічної сутності професійної діяльності медич-
них працівників, опанувати особливості їх особистості, взаємодію з 
виробничим середовищем. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати методологіч-
ні принципи психології медичної праці, основні напрями досліджень, 
навчитися розв’язувати основні завдання психології медичної праці, 
а саме: 
 • створення умов для ефективної трудової діяльності медичних 

працівників шляхом дослідження особливостей психічних про-
цесів як регуляторів медичної діяльності, вивчення основних 
психічних якостей медичного працівника як суб’єкта праці, особ-
ливостей і структури функціональних станів у процесі медичної 
діяльності, закономірностей розвитку особистості медичного 
працівника у процесі професійної діяльності, проблеми мотива-
ції професійної діяльності медичних працівників, емоційно-во-
льової сфери особистості медичного працівника як регулятора 
професійної діяльності, розкриття механізмів стресостійкості, 
дослідження соціально-психологічних чинників професійної 
діяльності медичних працівників, що впливають на ефективність 
медичної праці та ставлення до праці; 

 • гуманізацію медичної праці та сприяння розвитку особистості ме-
дичного працівника шляхом участі в підготовці, підборі та розста-
новці медичних кадрів, регулюванні питань взаємодії медичних 
працівників у процесі медичної праці, профілактиці втоми, пере-
втоми, запобігання професійним деформаціям та захворюванням, 
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підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного 
розвитку особистості медичного працівника.

Програма створена на основі сучасних підходів до розуміння 
сутності медичної праці, що відбувається в умовах підвищеної мо-
ральної відповідальності за життя і здоров’я людини, які в усьому 
світі визнані незаперечною цінністю і невіддільною складовою сус-
пільного багатства, і з урахуванням Основ законодавства України про 
охорону здоров’я та прийнятої в Україні Міжнародної класифікації 
хвороб Х перегляду.

Наведені у програмі питання для самоконтролю покликані ви-
значити рівень засвоєння студентами матеріалу з основ психології 
медичної праці, психологічних вимог до медичного працівника у 
процесі праці та їх роль у лікувальному процесі: питань специфіки 
роботи медичного працівника в медичних установах різного профі-
лю; чинників впливу на професійну діяльність, методів оптимізації 
праці медичного працівника і способів запобігання появі явищ про-
фесійної деформації та професійного “вигоряння”, що актуально в 
сучасних соціально-економічних умовах. Ці питання покладено в ос-
нову формування екзаменаційних білетів з курсу.

Відповідно до навчального плану програма курсу “Психологія 
медичної праці” передбачає лекційні та семінарські форми занять, 
а також самостійну роботу студентів під керівництвом викладача. 
У самостійну роботу студента входять за освоєння теоретичного ма-
теріалу з рекомендованих літературних джерел, аналіз сучасних пси-
хологічних досліджень з психології праці. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  МЕДИЧНОЇ  ПРАЦІ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

1
2

Змістовий модуль І. Основи психології медичної праці
Психологія медичної праці як наука
Методологічні принципи психології медичної праці
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7

Змістовий модуль ІІ. Психологічні особливості 
медичного працівника та їх зміна у процесі професійної 
діяльності
Психологія медичного працівника та її роль 
у лікувальному процесі
Чинники впливу на професійну діяльність медичного 
працівника
Психологічні зміни, що виникають у медичних 
працівників
Професійні деформації, що виникають у медичних 
працівників. Синдром професійного “вигоряння”
Специфіка роботи медичного працівника у медичних  
установах різного профілю

8

9

Змістовий модуль ІІІ. Засоби профілактики 
психологічних змін особистості медичного працівника 
та оптимізації медичної праці
Запобігання виникненню явищ професійної деформації  
та професійного “вигоряння”
Методи оптимізації праці медичного працівника

Разом годин: 108

ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПСИХОЛОГІЯ  МЕДИЧНОЇ  ПРАЦІ”

Змістовий модуль І. Основи психології медичної праці

Тема 1. Психологія медичної праці як наука
Особливості психології медичної праці як підрозділу медичної 

психології. Основні завдання психології медичної праці. Мультидис-
циплінарність психології медичної праці та її зв’язок з природничи-
ми, гуманітарними та іншими психологічними науками. Місце і зна-
чення психології медичної праці в медицині та психології. 

Література [�; 6; 7; 9; 10; 1�; 16; 20; 21]
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Тема 2. Методологічні принципи психології  
медичної праці

Основні напрями досліджень сучасної психології медичної праці. 
Методи досліджень психології медичної праці: спостереження, експе-
римент, бесіда, анкетування, аналіз документів, продуктів професій-
ної медичної діяльності, тестування тощо.

Література [1; �; �; 12; 1�]

Змістовий модуль ІІ. Психологічні особливості медичного 
працівника та їх зміна у процесі 
професійної діяльності

Тема 3. Психологія медичного працівника та її роль  
у лікувальному процесі

Особливості медичної праці як специфічного суспільного явища. 
Психологічні та професійні вимоги до особистості медичного пра-
цівника (професіограма та психограма). Когнітивні, регулятивні та 
комунікативні якості медичного працівника як найважливіші засоби 
успішності професійної діяльності. Психологічна сутність професій-
ної моралі та поведінки медичного працівника. Основні принципи 
медичної етики і деонтології. 

Література [�; 6; 7; 9; 10; 17; 2�]

Тема 4. Чинники впливу на професійну діяльність  
медичного працівника

Чинники впливу на психологію особистості та професійну по-
ведінку медичного працівника: психофізіологічні (вік, стать, рівень 
освіти, релігійність, психологічні особливості особистості), меди-
ко-психологічні, психо-соціальні (стиль управління колективом, 
соціально-психологічний клімат колективу), організаційні, соціаль-
но-економічні. Взаємозв’язок чинників професійної діяльності у пси-
хології медичної праці.

Література [�; 6; 7; 9; 10; 16; 20]

Тема 5. Психологічні зміни, що виникають у медичних 
працівників

Особливості медичної діяльності на сучасному етапі розвитку 
медичної галузі. Основні поняття про стрес, стресогенні чинники. 
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Визначення і дослідження негативних психологічних чинників ме-
дичної діяльності. Методи оцінювання та самоконтролю діяльності 
лікаря і психолога. Психологічні зміни, що виникають у медичних 
працівників внаслідок дії несприятливих чинників професійної 
діяльності. 

Література [�; 9; 17; 18; 22]

Тема 6. Професійні деформації, що виникають  
у медичних працівників. Синдром професійного 
“вигоряння”

Професійні деформації, що виникають у медичних працівників 
внаслідок тривалої роботи та праці за певною спеціальністю. Зміни 
особистості внаслідок тривалої роботи в медичних закладах різного 
профілю. Вплив відносин лікар — пацієнт на медичного працівника. 
Стигматизація лікаря, психолога.

Синдром професійного “вигоряння” як наслідок дії некерованого 
стресу. Стадії синдрому професійного “вигоряння” за В. В. Бойко та 
К. Маслач і С. Джексон. Психологічні зміни особистості медичного 
працівника при розвитку синдрому. Психодіагностика синдрому.

Література [2–�; 11; 21] 

Тема 7. Специфіка роботи медичного працівника  
у медичних установах різного профілю

Психологічні особливості медичної праці в різних галузях меди-
цини. Особливості психологічного підходу до лікувального процесу в 
різних медичних спеціальностях. Взаємодія лікаря і психолога. 

Вплив професійної діяльності різного фаху на особистість ме-
дичного працівника. Професійна “шкідливість” в установах різного 
профілю. Кримінальна, судова, громадянська відповідальність ме-
дичного працівника (лікаря, психолога). Відповідальність медичного 
працівника при вирішенні питань експертизи, встановленні діагнозу. 

Література [8; 11; 1�; 17]
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Змістовий модуль ІІІ. Засоби профілактики психологічних  
змін особистості медичного працівника  
та оптимізації медичної праці

Тема 8. Запобігання виникненню явищ професійної  
деформації та професійного “вигоряння”

Роль державної політики в галузі охорони здоров’я щодо забез-
печення гуманізації медичної праці. Значення професійної орієнтації 
для свідомого вибору професії медичного працівника. Етапи про-
фесійного відбору щодо встановлення придатності особи до медичної 
діяльності. 

Основи організації праці медичного працівника. Форми органі-
зації роботи в медичній установі. Взаємозв’язок підрозділів, вибір 
форм роботи підрозділів і професійних контактів. Структуроване 
спілкування в межах роботи підрозділів лікарні. Значення динаміч-
ності форм взаємодії підрозділів медичної установи. Роль середнього 
та молодшого медичного персоналу в організації роботи медичного 
закладу.

Особливості підготовки медичного працівника: організаційні та 
науково-методичні аспекти роботи медичного фахівця. Оптималь-
ний стиль управління в медичних закладах. Формування сприятли-
вого соціально-психологічного клімату в колективі. 

Післядипломна підготовка та перепідготовка медичних праців-
ників і роль курсів підвищення кваліфікації. Методи профілактики 
“вигоряння” серед медичного персоналу установ різного профілю.

Література [7; 9; 10; 16; 20]

Тема 9. Методи оптимізації праці медичного працівника
Способи психологічної оптимізації праці та підвищення ефек-

тивності роботи медичних працівників. Методи психологічної робо-
ти з персоналом медичних установ: групова робота, супервізія, групи 
зустрічей, консультації, Т-групи, балінтівські групи та ін.

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

Чинники мотивації до діяльності медичного працівника. Прин-
ципи організації індивідуальної та групової психологічної роботи з 
персоналом медичних установ.

Література [1; 10; 11; 1�; 16; 19; 2�]
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

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

психології.
 �. Основні завдання психології медичної праці.
 �. Мультидисциплінарність у психології медичної праці та її зв’язок 

з природничими і гуманітарними науками.
 �. Місце і значення психології медичної праці в медицині та психо-

логії.
 6. Основні напрями досліджень у сучасній психології медичної пра-

ці.
 7. Основні методи досліджень у психології медичної праці.
 8. Допоміжні методи досліджень у психології медичної праці.
 9. Фізіологічні методи досліджень у психології медичної праці. 
10. Трудовий метод дослідження у психології медичної праці.
11. Особливості медичної праці як специфічного суспільного яви-

ща. 
12. Професійні вимоги до особистості медичного працівника. 
1�. Психологічні вимоги до особистості медичного працівника. 
1�. Психологічний профіль медичного працівника. 
1�. Психологічна сутність професійної моралі та поведінки медич-

ного працівника. 
16. Основні принципи медичної етики і деонтології.
17. Взаємозв’язок клінічної медицини, медичної психології та етики, 

деонтології. 
18. Чинники впливу на психологію особистості та професійну по-

ведінку медичного працівника.
19. Психофізіологічні чинники впливу на психологію особистості та 

професійну поведінку медичного працівника (вік, стать, рівень 
освіти, релігійність). 

20. Медико-психологічні чинники впливу на психологію особистості 
та професійну поведінку медичного працівника (тривала робота 
в установах певного профілю).

21. Психосоціальні чинники впливають на психологію особистості 
та професійну поведінку медичного працівника (стиль управлін-
ня колективом, соціально-психологічний клімат колективу).

22. Організаційні чинники впливу на психологію особистості та про-
фесійну поведінку медичного працівника.



10

2�. Соціально-економічні чинники впливу на психологію особис-
тості та професійну поведінку медичного працівника.

2�. Взаємозв’язок соціально-економічних організаційних, медико-
психологічних, психосоціальних чинників у психології медичної 
праці.

2�. Особливості медичної діяльності на сучасному етапі розвитку ме-
дичної галузі.

26. Психологічні особливості особистості медичного працівника як 
передумова виникнення професійних деформацій. 

27. Основні поняття про стрес, стресогенні чинники. 
28. Визначення і дослідження негативних психологічних чинників 

медичної діяльності.
29. Методи оцінювання та самоконтролю діяльності лікаря і психо-

лога.
�0. Синдром професійного “вигоряння ” як наслідок дії некерованого 

стресу. 
�1. Стадії синдрому професійного “вигоряння” за В. В. Бойко.
�2. Стадії синдрому професійного “вигоряння” за К. Маслач і 

С. Джексон. 
��. Психологічні зміни особистості медичного працівника при роз-

витку синдрому професійного “вигоряння”. 
��. Психодіагностика синдрому професійного “вигоряння”.
��. Рівень мотивації медичного фахівця та його вплив на діяль-

ність.
�6. Методи підвищення самооцінки медичного персоналу.
�7. Вплив потенційних перспектив професійного зростання на діяль-

ність медичного персоналу.
�8. Чинник позитивної оцінки діяльності як метод підвищення само-

оцінки медичного персоналу.
�9. Чинник підвищення кваліфікації медичного персоналу.
�0. Чинник відповідальності за діяльність та свобода прийняття рі-

шень персоналу.
�1. Чинники мотивування до діяльності медичного працівника. 
�2. Делегування повноважень нижчим ланкам як чинники мотиву-

вання до діяльності.
��. Стигматизація лікаря, психолога, медичного працівника.
��. Кримінальна, судова, громадянська відповідальність медичного 

працівника (лікаря, психолога).
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��. Відповідальність медичного працівника при розв’язанні питань 
експертизи, встановленні діагнозу.

�6. Вплив відносин “лікар — пацієнт” на медичних працівників. 
�7. Особливості праці медичного працівника в різних галузях меди-

цини. 
�8. Особливості психологічного підходу до лікувального процесу 

різних медичних спеціальностей.
�9. Взаємодія лікаря і психолога. 
�0. Вплив професійної діяльності різного фаху на особистість медич-

ного працівника.
�1. Професійна “шкідливість” в установах різного профілю. 
�2. Зміни особистості внаслідок тривалої роботи в медичних закла-

дах різного профілю.
��. Механізми психологічного захисту, що призводять до появи ком-

пенсаторних рис.
��. Явище “десенсибілізації” фахівця до переживань хворого (емо-

ційного зачерствіння).
��. Способи психологічної оптимізації праці та підвищення ефектив-

ності роботи медичних працівників.
�6. Методи психологічної роботи з персоналом медичних установ.
�7. Методи саморегуляції психічних станів та розвитку особистості 

як способи профілактики синдрому “вигоряння”.
�8. Принципи організації індивідуальної та групової психологічної 

роботи з персоналом медичних установ.
�9. Групова атмосфера в робочому колективі. 
60. Роль державної політики в галузі охорони здоров’я щодо забезпе-

чення гуманізації медичної праці. 
61. Значення профорієнтації у свідомому виборі професії медичного 

працівника. 
62. Етапи професійного відбору щодо встановлення придатності осо-

би до медичної діяльності.
6�. Оптимальний стиль управління в медичних закладах.
6�. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективі.
6�. Післядипломна підготовка та перепідготовка медичних фахівців і 

роль курсів підвищення кваліфікації.
66. Форми організації роботи психолога в медичній установі. 
67. Структуроване спілкування в межах роботи підрозділів лікарні.
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68. Значення гнучкості керівного персоналу, динамічності форм 
взаємодії підрозділів медичної установи.

69. Роль середнього та молодшого медичного персоналу в організації 
роботи медичного закладу.

70. Особливості підготовки медичного працівника: організаційні та 
науково-методичні аспекти роботи медичного фахівця. 

71. Особливості медичної праці в наркологічних відділеннях.
72. Особливості медичної праці в онкологічних відділеннях, 
7�. Особливості медичної праці у відділеннях лікування ВІЛ і 

СНІДу.
7�. Особливості медичної праці у психоневрологічних відділеннях.
7�. Особливості медичної праці в суїцидологічних службах.
76. Особливості медичної праці у відділеннях швидкої та невідклад-

ної допомоги.
77. Особливості медичної праці у відділеннях реанімації та інтенсив-

ної терапії. 
78. Особливості медичної праці у відділеннях реабілітації.
79. Особливості медичної праці у відділеннях терапевтичного про-

філю. 
80. Психологічні аспекти медичної праці сімейного лікаря.
81. Основні напрями роботи психолога з персоналом медичних 

установ.
82. Роль релігійних та громадських організацій в гуманізації медич-

ної праці.
8�. Психофізіологічні наслідки дії шкідливих чинників медичної 

діяльності. 
8�. Роль психолога у виробничій адаптації медичних працівників. 
8�. Психологічні вимоги до емоційно-вольових якостей медичного 

працівника.
86. Вікові особливості особистості медичного працівника. 
87. Професіограма медичного працівника. 
88. Профконсультація як система психолого-педагогічного вивчення 

особистості при виборі професії медичного працівника. 
89. Особливості психодіагностичного обстеження при професійному 

відборі щодо професії медика. 
90. Психологічні особливості професійних контактів медичних пра-

цівників різних ієрархічних рівнів. 
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ВКАЗІВКИ  
ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

З метою контролю засвоєння знань студентів з дисципліни 
“Психологія медичної праці” навчальним планом передбачено вико-
нання контрольної роботи у формі реферату і складання комплекс-
ного заліку (екзаменаційного іспиту).

Мета проведення контрольної роботи з психології медичної пра-
ці — визначити рівень засвоєння студентами основних положень і 
зв’язків психології медичної праці, загальних закономірностей пси-
хологічних змін у медичних працівників; методів оптимізації праці 
медичних працівників; запобігання заглибленню психологічних змін 
внаслідок тривалої дії чинників, пов’язаних з професійною діяль-
ністю.

Номер варіанта контрольної роботи з психології медичної праці 
для кожного студента визначає викладач.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Проблеми і особливості психології медичної праці як підрозділу 
медичної психології.

 2. Основні завдання психології медичної праці.
 �. Мультидисциплінарні зв’язки психології медичної праці з при-

родничими та гуманітарними науками. 
 �. Місце і значення психології медичної праці в медицині та психо-

логії.
 �. Основні напрями досліджень у сучасній психології медичної пра-

ці.
 6. Психологія особистості та поведінки медичного працівника. 

Психосоціальні та соціально-економічні чинники впливу на осо-
бистість медичного працівника.

 7. Вікові, гендерні особливості у психології медичної праці, вплив 
рівня освіти, працевлаштування, релігійності на якість роботи 
медичного персоналу.

 8. Рівень мотивації медичного фахівця та його вплив на діяльність.
 9. Стигматизація лікаря, психолога, медичного працівника.
10. Кримінальна, судова, громадянська відповідальність медичного 

працівника (лікаря, психолога).
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11. Відповідальність медичного працівника при вирішенні питань 
експертизи, встановленні діагнозу.

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

1�. Вплив відносин “лікар — пацієнт” на медичних працівників.
1�. Взаємозв’язок соціально-економічних, організаційних та медико-

психологічних чинників у психології медичної праці.
1�. Загальна оцінка особливостей медичної діяльності.
16. Психологічні чинники медичної діяльності.
17. Методи оцінювання та самоконтролю діяльності лікаря і пси-

холога.
18. Зміни особистості внаслідок тривалої роботи в медичних закла-

дах.
19. Синдром професійного “вигоряння” медичних працівників.
20. Поняття “професійна деформація”. Механізми психологічного 

захисту, що призводять до появи компенсаторних рис.
21. Явище “десенсибілізації” фахівця до переживань хворого (“емо-

ційного зачерствіння”).
22. Основи організації праці медичного працівника як чинник про-

філактики професійної деформації.
2�. Способи психологічної оптимізації праці та підвищення ефек-

тивності роботи медичних працівників.
2�. Методи психологічної роботи з персоналом медичних установ: 

групова робота, супервізія, групи зустрічей, консультації, Т-гру-
пи, балінтівські групи та ін. Методи саморегуляції психічних 
станів та розвитку особистості у медичних працівників як спо-
соби профілактики синдрому професійного “вигоряння”.

2�. Чинники мотивування до діяльності медичного працівника.
26. Принципи організації індивідуальної та групової психологічної 

роботи з персоналом медичних установ. Роль групової атмосфери 
в робочому колективі.

27. Особливості праці медичного працівника в різних галузях ме-
дицини. Особливості психологічного підходу до лікувального 
процесу різних медичних спеціальностей.

28. Професійна “шкідливість” в медичних установах різного про-
філю.

29. Відмінності та специфіка роботи медичного працівника в за-
кладах різного профілю: поінформування хворих та їх близьких 
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про діагноз; кримінальна, судова, громадянська відповідальність 
медичного працівника (лікаря, психолога); вирішення питань 
експертизи, вплив діагнозу на подальшу долю хворого та ін. 
Деонтологічні та етичні аспекти.

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

�1. Професійні вимоги до медичного працівника. Психологічний 
профіль медичного фахівця.

�2. Професіограма медичного працівника. Особистість лікаря і пси-
холога.

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

етики і деонтології.
��. Форми організації роботи в медичній установі. Взаємозв’язок 

підрозділів, вибір форм спільної праці підрозділів та професійних 
контактів.

�6. Структуроване спілкування в межах роботи підрозділів лікар-
ні. Значення гнучкості керівного персоналу, динамічності форм 
взаємодії підрозділів установи.

�7. Роль середнього та молодшого медичного персоналу в організації 
роботи медичного закладу.

�8. Особливості підготовки медичного працівника: організаційні та 
науково-методичні аспекти роботи медичного фахівця (умін-
ня обладнати робоче місце, встановити необхідні реляції між 
підлеглим персоналом, персоналом окремих функціональних 
підрозділів, налагодити та скоординувати роботу пов’язаних з лі-
кувальним процесом ланок медичної установи). 

�9. Значення післядипломної підготовки та перепідготовки медич-
них фахівців та роль курсів підвищення кваліфікації.
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