
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  
дисципліни

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ””
спеціалізації “Медична психологія”

(для бакалаврів)

Київ 
ДП «Видавничий дім «Персонал»

2010



Підготовлено доктором філософії в галузі психології, доцентом кафедри 
медичної психології та психокорекції МАУП Л. О. Федосовою

Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції 
(протокол № 3 від 14.03.09)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Вступ до спеціальності 
“Психологія” спеціалізації “Медична психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП 
“Вид. дім “Персонал”, 2010. — 18 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план 
дисципліни, зміст дисципліни ”Вступ до спе ціальності “Психологія” (спеціалі
зація “Медична психологія”), вказівки до проведення семінарських занять, 
теми і плани семінарських занять, теми рефератів, питання для самоконтро
лю, список літератури.

© Міжрегіональна Академія 
  управління персоналом (МАУП), 2010

© ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма дисципліни ”Вступ до спеціальності “Пси
хологія”“ (спеціалізація ”Медична психологія”) поєднує знання з 
різних сфер медичної та загальної психології, забезпечує професійну 
адаптацію майбутніх медичних психологів на базі вивчення ними ос
новних функцій медичного психолога, вимог до його особистості та 
організації трудової діяльності.

Мета курсу — забезпечити професійну компетентність майбутніх 
практичних і медичних психологів шляхом глибокого оволодіння 
знаннями з питань генези, розвитку та структури розладів психічних 
функцій, а також сформувати уміння та навички щодо діагностики 
розладів вищих психічних функцій та їх відновлення.

Зміст програми відповідає нормативним вимогам підготовки фа
хівців освітньокваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст медич
ної психології.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

”ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ” 
(спеціалізація “Медична психологія”)

№ 
пор. Назва змістового модуля і теми

1

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні питання 
медичної психології 
Предмет і завдання медичної психології   

2 Основи медичної психології
3 Основні науковометодичні підходи в медичній психології
4 Зв’язок медичної психології з іншими дисциплінами 

5
6

Змістовий модуль ІІ. Організація діяльності медичного 
психолога
Мета і завдання діяльності медичного психолога
Основи організації діяльності медичного психолога, його 
функції

7 Фахові, етичні та деонтологічні вимоги до медичного психо
лога. Особливості професійної діяльності в різних закладах 
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8 Основи взаємодії “медичний психолог — пацієнт”. Психологія 
лікувального процесу

Разом годин 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ” 
(спеціалізація “Медична психологія”)

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні питання медичної 
психології 

Тема 1. Предмет і завдання медичної психології
Предмет і завдання медичної психології. Історія медичної психо логії. 

Розвиток психологічної науки в Україні. Розділи медичної психології. 
Методи дослідження в медичній психології. Поняття про симптом, син
дром, нозологію. Уявлення про етіологію та патогенез порушень психі
ки та поведінки. Вплив психічних факторів на сома тичне здоров’я.

Література: основна [1–6; 8; 10];
додаткова [1; 7; 9; 11; 12]

Тема 2. Основи медичної психології
Мозок і психіка. Взаємозв’язок мозку і психіки. Психосоматичні 

взаємозв’язки. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоана
літична, нейрогуморальна, фізіологічна, кортиковісцеральна. Реф
лекторна природа психіки. Розвиток психіки людини в онтогенезі. Роль 
біологічних та соціальних чинників у формуванні психіки лю дини. 
Вплив психічних факторів на соматичне здоров’я людини. Психологія 
свідомості та самосвідомості. Вчення про несвідоме. Тем перамент, харак
тер та особистість, акцентуації характеру. Психодинамічні підходи в 
медицині.

Література: основна [1; 3; 4; 8–10; 13–16];
додаткова [1; 3; 7; 9; 11; 12]
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Тема 3. Основні науково-методичні підходи в медичній 
психології

Основи клінікопсихологічного дослідження. Мета і завдання про
ведення клінікопсихологічного дослідження. Методи клінікопси
хологічного дослідження. Основні методи визначення психологі чного 
стану пацієнта в клініці. Метод спостереження і самоспосте реження. 
Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, ана мнез захворю
вання (зі слів хворого та осіб, які знають хворого), опис психологіч
ного стану. Робота з медичною документацією. Катамнестичний аналіз 
медичної документації. Визначення психічного здоров’я та рівнів пси
хологічної адаптації людини. Експериментальнопсихологічні методи 
в медичній психології та їх призначення. Принципи побудови комплек
сного клінікопсихологічного дослі дження в клініці з урахуванням віку 
та культуральних особливостей пацієнтів. Основні сучасні класифіка
ції психічних та поведінкових розладів (МКХ10, DSMIV). Підходи 
до обстеження хворих: клінічний, експериментальнопсихологічний, 
медикопсихологічний, медикосоціальний, соціаль нопсихологічний.

Література: основна [2–4; 7; 9; 12; 13; 17; 18];
додаткова [1; 4; 5; 7; 9; 11; 12]

Тема 4. Зв’язок медичної психології з іншими дисциплінами
Міждисциплінарні зв’язки між медичною психологією та іншими 

дисциплінами: психіатрією, неврологією, наркологією, загальною пси
хологією, патопсихологією, нейропсихологією, дефектологією, сексоло
гією тощо. Медикопсихологічні аспекти в соматичній, психіатричній, 
пси хосоматичній клініках. Взаємодія лікаря та медичного психолога.

Література: основна [3; 4; 8–10; 13–18];
додаткова [3; 7–12]

Змістовий модуль ІІ. Організація діяльності медичного 
психолога

Тема 5. Мета і завдання діяльності медичного психолога
Основні питання, що стоять перед медичними психологами: оці

нювання психічного стану пацієнта, оцінювання змін у психічному 
стані хворого під впливом лікарської терапії та психокорекції, диферен
ційна діагностика, експертні питання: судовопсихологічна, військово
психологічна, комплексна судова психологопсихіатрична експертиза. 
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Методика та особливості отримання даних для діагнос тики, дослід
ження динаміки психічних порушень при проведенні ме дикаментозного 
лікування, участі в експертній роботі; участі в реа білітаційній роботі, 
дослідження недостатньо вивчених психічних захворювань, участі в 
психотерапії. Організаційна роль медичного психолога в діяльності 
психологі чної служби медичних установ.

Література: основна [2; 5–7; 11–13; 16–18];
додаткова [1–5; 7; 9; 11; 12]

Тема 6. Основи організації діяльності медичного психолога, його 
функції

Соціальнопсихологічні основи управління медичними колекти вами. 
Група, колектив, натовп. Соціальнопсихологічний клімат у колективі 
медичних працівників. Особливості вивчення соціальнопсихологічно
го клімату в лікарняних установах різного профілю (амбулаторія, ста
ціонар, невідкладна швидка допомога). Взаємодія медичного психоло
га з лікарями та соціальними працівниками. Роль медичного психолога 
в організації діяльності медикопсихологічної служби в медичній уста
нові. Патопсихологічна лабо раторія: її мета та завдання, функціональні 
обов’язки психолога, но рмативні документи, штатний розпис.

Література: основна [1; 3; 4; 8; 9; 13–18];
додаткова [1; 7–9; 10; 12]

Тема 7. Фахові, етичні та деонтологічні вимоги до медичного 
психолога. Особливості професійної діяльності в різних 
закладах

Основи медичної деонтології. Професіограми медичного психо лога, 
лікаря загальної практики (сімейного лікаря), хірурга, акушерагінеко
лога, педіатра, стоматолога, лікарів медикопрофілактичного напряму. 
Професійні знання й уміння медичного психолога та його психологічні 
особливості. Вимоги до особистості медичного психолога. Особливості 
роботи медичного психолога у психіатричній кліні ці, клініках внутріш
ніх, хірургічних, онкологічних, стоматологіч них, геронтологічних, аку
шерськогінекологічних, дитячих хвороб. Особливості суїцидальної по
ведінки хворих з різними захворю ваннями. Психологічні аспекти болю. 
Медикопсихологічні аспекти танатології: ставлення хворих до смерті, 
психологічні стадії поми рання, страх смерті та психологічна допомога 
умираючому. Особ ливості роботи медичного персоналу у відділеннях 



7

паліативної ме дицини. Евтаназія, її оцінка з позицій медичної етики та 
правові ас пекти.

Література: основна [4–7; 9; 11; 12; 14; 17];
додаткова [1–4; 6; 9; 10; 12]

Тема 8. Основи взаємодії “медичний психолог — пацієнт”. 
Психологія лікувального процесу

Психологія хворого. Ставлення до хвороби. Психологія лікува
льного процесу. Хворий та медичне середовище. Психологічні аспе кти 
лікарської діяльності. Відносини ”лікар — хворий”. Ятрогенії, їх види 
та профілактика. Дидактогенії. Психосоматичний підхід у су часній ме
дицині. Валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров’я люди
ни. Валеопсихологія, валеопедагогіка. Визначення поняття ”здоров’я“ 
ВООЗ, його критерії. Психогігієна, психопрофілактика. Основні сучас
ні методи психотерапії. Методи та техніка прове дення раціонального 
переконання, сугестії у стані бадьорості (наві ювання), ауторелаксації.

Література: основна [1–4; 8; 9; 11–15; 18];
додаткова [1; 7–9; 11; 12]

ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
з дисципліни 

”ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ”

Вивчення теоретичних аспектів навчальної дисципліни ”Вступ 
до спеціальності “Пси хологія”“ передбачає підготовку студентів до 
семінарських занять, метою яких є реалізація знань, здобутих під час  
прослуховування лекцій і самостійної роботи з підручниками та фа
ховою літературою. На семінарських заняттях проводиться усне опи
тування і тестування студентів.

У ході підготовки до семінарських занять студент повинен дати 
розгорнуту відповідь на питання та відповісти на тестові завдання. 
Позитивним моментом підготовки до семінарських занять є написан
ня реферату або змістовної доповіді.

Основним завданням реферату є висвітлення конкретного питан
ня з курсу на основі літератури, опрацьованої самостійно.

Реферат повинен складатися з таких основних структурних еле
ментів: вступу, де обґрунтовується актуальність обраної теми і фор
мулюється мета і завдання дослідження; основної частини; висновків, 
а також списку літератури, який має включати не менше шести пози
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цій, оформлених за існуючими бібліографічними вимогами. Обсяг 
реферату — 10–15 аркушів формату А4; набраних 14 шрифтом, через 
1,5 інтервала (поля: верхнє та нижнє 2 см.; праве 1,0 см., ліве 2,5см).

На титульній сторінці реферату вказується назва установи, в якій 
виконується робота, ПІБ автора, тема, номер групи і назва факульте
ту, на якому навчається студент.

Непідготовленість студента до семінару чи його відсутність на 
занятті розцінюється як академічна заборгованість, наявність якої є 
підставою недопущення до складання заліку.

ТЕМИ І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

Тема 1. Предмет і завдання медичної психології
1. Історія медичної психології. 
2. Розділи медичної психології. 
3. Уявлення про етіологію та патогенез порушень пси хіки та по

ведінки.

Теми рефератів
1. Розвиток психологічної науки в Україні.
2. Методи дослідження в медич ній психології.

Література: основна [1–6; 8; 10];
додаткова [1; 7; 9; 11; 12]

Тема 2. Основи медико-психологічних знань
1. Мозок та психіка. 
2. Психологія свідомості та самосвідомості. 
3. Темперамент, характер та особистість, акцентуації характеру. 
4. Теорії психосоматичних взаємовідношень: пси хоаналітична, ней

рогуморальна, фізіологічна, кортиковісцеральна. 
5. Розвиток психіки людини в онтоге незі. 

Теми рефератів
1. Взаємозв’язок мозку та психіки.
2. Вчення про несвідоме. 
3. Психодинамічні підходи в медицині. 
4. Рефлекторна природа психіки. 

Література: основна [1; 3; 4; 8–10; 13–16];
додаткова [1; 3; 7; 9; 11; 12]
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Тема 3. Основи клініко-психологічного дослідження. 
Методологічна основа медичної психології

1. Основи клінікопсихологічного дослідження. 
2. Методи клінікопсихологічного дослідження. 
3. Метод спостереження і самоспосте реження. 
4. Робота з медичною документацією. 
5. Експериментальнопсихологічні методи в медичній психології та 

їх призначення. 
6. Прин ципи побудови комплексного клінікопсихологічного до

слідження в клініці з урахуванням віку та культуральних особли
востей пацієнтів.

Теми рефератів
1. Мета і завдання проведення клінікопсихологічного досліджен

ня.
2. Основні методи визначення психологі чного стану пацієнта в 

клініці.
3. Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, анамнез 

захворювання (зі слів хворого та осіб, які знають хворого), опи
сання психологічного стану.

4. Катамнестичний аналіз медичної документації.
Література: основна [2–4; 7; 9; 12; 13; 17; 18];

додаткова [1; 4; 5; 7; 9; 11; 12]

Тема 4. Зв’язок медичної психології з іншими дисциплінами
1. Міждисциплінарні зв’язки між медичною психологією та іншими 

дисциплінами: психіатрією, неврологією, наркологією, загаль
ною психологією, патопсихологією, нейропсихологією, дефекто
логією, сексологією тощо.

2. Медикопсихологічні аспек ти в соматичній та психосоматичній 
клініках.

Теми рефератів
1. Основні сучасні класифікації психічних та поведінкових розладів 

(МКХ10, DSMIV). 
2. Медикопсихологічні аспек ти в психіатричній клініці.

Література: основна [3; 4; 8–10; 13–18];
додаткова [3; 7–12]
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Тема 5. Клінічні аспекти діяльності медичного психолога
1. Взаємодія лікаря та медичного психолога. 
2. Методика та особливості ор ганізації діяльності. 
3. Аспекти діяльності: отримання даних для діаг ностики, участь в 

експертній роботі, участь у психотерапії.

Теми рефератів
1. Основні питання, що стоять перед медичними психологами.
2. Дослідження динаміки психічних порушень при проведенні меди

каментозного лікування. 
3. Участь медичних психологів у реабілітаційній роботі. 
4. Дослідження недостатньо вивчених психіч них захворювань.

Література: основна [2; 5–7; 11–13; 16–18];
додаткова [1–5; 7; 9; 11; 12]

Тема 6. Соціально-психологічні основи управління медичними 
колективами. Роль медичного психолога

1. Соціальнопсихологічні основи управління медичними колекти
вами. 

2. Група, колектив, натовп. 
3. Роль медичного психолога в організації діяльності медикопсихо

логічної служби в медичній установі. 

Теми рефератів
1. Соціальнопсихологічний клімат у колективах медичних праців

ників різного профілю. 
2. Патопсихологічна лабораторія, її мета та за вдання, функціональ

ні обов’язки психолога, нормативні документи, штатний розпис.
Література: основна [1; 3; 4; 8; 9; 13–18];

додаткова [1; 7–10; 12]

Тема 7. Основи медичної деонтології
1. Основи медичної деонтології. 
2. Професійні знання та уміння медич ного психолога, його психо

логічні особливості. 
3. Особливості роботи медичного психолога у стаціонарах різного 

профілю. 
4. Медикопсихологічні аспекти тана тології. 
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Теми рефератів
1. Професіограми медичного психо лога, лікаря загальної практики. 
2. Вимоги до особи стості медичного психолога. 
3. Психологічні аспекти болю. 
4. Особливості роботи медичного персоналу у відділеннях па

ліативної медицини.
Література: основна [4–7; 9; 11; 12; 14; 17];

додаткова [1–3; 4; 6; 9; 10; 12]

Тема 8. Психологія лікувального процесу. Валеологія. 
Психологія хворого 

1. Ставлення до хвороби. 
2. Хворий та медичне середовище. 
3. Ятрогенії, їх види та профілактика. Дидактогенії. 
4. Валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров’я людини. 
5. Психогігієна, психопрофілактика. 
6. Рівні психологічної адаптації людини. 
7. Основні сучасні методи психотерапії. 

Теми рефератів
1. Психологія лікува льного процесу. 
2. Відносини лікар—хворий. 
3. Психосо матичний підхід у сучасній медицині. 
4. Валеопсихологія, валеопедагогіка. 
5. Визначення по няття ”здоров’я“ ВООЗ, його критерії. 
6. Методи та техніка прове дення раціонального переконання, сугес

тії у стані бадьорості (наві ювання), ауторелаксації.
Література: основна [1–4; 8; 9; 11–15; 18];

додаткова [1; 7–9; 11; 12]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Історія становлення медичної психології.
2. Актуальні проблеми сучасної медичної психології.
3. Предмет і завдання медичної психології.
4. Сучасні уявлення про етіологію та патогенез порушень психіки 

і поведінки.
5. Розділи медичної психології.
6. Мозок і психіка. Взаємозв’язок мозку та психіки.
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7. Психосоматичні взаємозв’язки. Теорії психосоматичних взає
мовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна, фізіологічна, 
кортиковісцеральна.

8. Рефлекторна природа психіки.
9. Розвиток психіки людини в онтогенезі.

10. Роль біологічних та соціальних чинників у формуванні психіки 
людини.

11. Вплив психічних факторів на соматичне здоров’я людини.
12. Психологія свідомості та самосвідомості.
13. Вчення про несвідоме.
14. Темперамент, характер та особистість, акцентуації характеру.
15. Психодинамічні підходи в медицині.
16. Сучасні методи дослідження в медичній психології.
17. Основні методи визначення психологічного стану людини.
18. Експериментальнопсихологічні методи, їх призначення. Проек

тивні та психометричні тести.
19. Метод спостереження і самоспостереження.
20. Цілеспрямована психологічна бесіда: анамнез життя, анамнез 

захворювання (зі слів хворого та осіб, які знають хворого), опи
сання психологічного стану.

21. Поняття про симптом, синдром, нозологію.
22. Основні види розладів відчуттів та сприйняття в загальній 

клінічній практиці.
23. Основні види розладів пам’яті в загальній клінічній практиці.
24. Основні види розладів уваги в загальній клінічній практиці.
25. Розлади емоцій у клінічній практиці.
26. Хворобливі зміни потягів, волі та поведінки.
27. Загальна характеристика психічних розладів при різних видах 

патології.
28. Психічне реагування на захворювання.
29. Проблеми залежної поведінки (алкоголізм, наркоманія тощо) та 

роль медичного психолога.
30. Проблеми саморуйнівної поведінки і роль медичного психолога.
31. Немедикаментозні та альтернативні методи лікування психічних 

і поведінкових розладів.
32. Історія розвитку медичної етики та деонтології.
33. Основи медичної деонтології.
34. Проблеми етики та деонтології у медичній психології.
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35. Конфіденційність, повага особистості пацієнта (клієнта), його 
свободи та незалежності, честі й гідності, позиція ”не зашкоди ти” 
в діяльності медичного психолога.

36. Професійна компетентність як основа діяльності медичного 
психолога.

37. Роль медичної психології в загальній клінічній практиці.
38. Організація психологічної служби в лікувальних закладах.
39. Терапевтичний альянс медичного психолога та лікаря в обсте

женні й лікуванні проблемних пацієнтів.
40. Праця медичного психолога у психіатричному закладі.
41. Медичний психолог у системі лікування та реабілітації в ліку

вальнопрофілактичних закладах (терапевтичного й хірургічно
го профілю).

42. Робота медичних психологів у кризових центрах.
43. Праця медичного психолога в закладах соціальної допомоги ін

валідам.
44. Міждисциплінарні зв’язки між медичною психологією та ін

шими дисциплінами: психіатрією, неврологією, наркологією, 
зага льною психологією, патопсихологією, нейропсихологією, де
фектологією, сексологією тощо.

45. Медикопсихологічні аспекти в соматичній, психіатричній, пси
хосоматичній клініках.

46. Методика оцінювання психічного стану пацієнта.
47. Методика оцінювання змін у психічному стані хворого під 

впливом лікарської терапії та психокорекції.
48. Методика проведення диференційної діагностики.
49. Методика та особливості отримання даних для діагностики.
50. Методика оцінювання динаміки психічних порушень при прове

денні медикаментозного лікування.
51. Експертні питання: судовопсихологічна, військовопсихологіч

на, комплексна судова психологопсихіатрична експертиза.
52. Підходи до проведення реабілітаційної роботи.
53. Особливості дослідження недостатньо вивчених психічних за

хворювань.
54. Участь медичного психолога в психотерапії.
55. Соціальнопсихологічні основи управління медичними колекти

вами.
56. Соціальнопсихологічний клімат у колективі медичних праців

ників.
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57. Особливості вивчення соціальнопсихологічного клімату в ліка р
няних установах різного профілю (амбулаторія, стаціонар, не
відкладна швидка допомога).

58. Взаємодія медичного психолога з лікарями та соціальними пра
цівниками.

59. Роль медичного психолога в організації діяльності медико 
психологічної служби в медичній установі.

60. Патопсихологічна лабораторія, її мета та завдання, функціо
нальні обов’язки психолога, нормативні документи, штатний 
розпис.

61. Робота з медичною документацією.
62. Катамнестичний аналіз медичної документації.
63. Принципи побудови комплексного клінікопсихологічного до

слідження в клініці з урахуванням віку та культуральних особли
востей пацієнтів.

64. Основні сучасні класифікації психічних і поведінкових розладів 
(МКХ10, DSMIV).

65. Психограма медичного психолога.
66. Основні принципи професійної діяльності медичного психолога: 

загальна характеристика.
67. Професійна компетентність медичного психолога: визначення 

та основні складові.
68. Вимоги до моральних, комунікативних, інтелектуальних якос

тей медичного психолога, його самосвідомість.
69. Професіограми медичного психолога, лікаря загальної практи

ки (сімейного лікаря), хірурга, акушерагінеколога, педіатра, 
стоматолога, лікарів медикопрофілактичного напряму. 

70. Професійні знання й уміння медичного психолога та його пси
хологічні особливості.

71. Особливості роботи медичного психолога в психіатричній клі
ніці.

72. Особливості роботи медичного психолога в клініках внутрі
шніх, хірургічних, стоматологічних хвороб.

73. Особливості роботи медичного психолога в клініках акушерсь ко
гінекологічних, дитячих хвороб.

74. Особливості роботи медичного психолога в клініках онкологіч
них, геронтологічних хвороб, відділеннях лікування СНІДу.

75. Особливості суїцидальної поведінки хворих з різними захворю
ваннями.
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76. Психологічні аспекти болю.
77. Медикопсихологічні аспекти танатології: ставлення хворих до 

смерті, психологічні стадії помирання, страх смерті та психоло
гічна допомога умираючому.

78. Особливості роботи медичного персоналу у відділеннях паліа
тивної медицини.

79. Евтаназія, її оцінка з позицій медичної етики та правові аспекти.
80. Психологія хворого. Ставлення до хвороби.
81. Психологія лікувального процесу.
82. Хворий та медичне середовище.
83. Психологічні аспекти лікарської діяльності.
84. Відносини ”лікар — хворий”.
85. Ятрогенії, їх види та профілактика.
86. Психосоматичний підхід у сучасній медицині.
87. Валеологія. Місце валеології в системі наук про здоров’я людини.
88. Валеопсихологія, валеопедагогіка. Визначення поняття ”здо

ров’я“ ВООЗ, його критерії. Визначення психічного здоров’я та 
рівнів психологічної адаптації людини

89. Психогігієна, психопрофілактика.
90. Основні сучасні методи психотерапії.
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