
Перелік питань до заліку 

1. Визначення, предмет і задачі медичної психології. 

2. Методи психологічного дослідження 

3. Принципи побудови цілеспрямованої психологічної бесіди. 

4. Визначення психічного здоров'я та рівнів психологічної адаптації людини 

5. Критерії здоров'я ВООЗ. 

6. Вплив особливостей віку та хронічних захворювань на особистість людині 

7. Визначення та типологія акцентуації особистості, тактика поведінки ліки 

пацієнтам, що мають акцентуйовані риси особистості. 

8. Визначення та класифікація основних типів відношення до хвороби, 

особливості поведінки хворих з такими типами реагування на хворобу. 

9. Діагностика основних типів підношення до хвороби. 

10. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби. 

11. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини. 

12. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес. 

13. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини. 

14. Вплив хвороби на емоційний стан, нозогенії. 

15. Роль вольових якостей особистості у лікувальному процесі. 

16. Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби. 

17. Свідомість, самосвідомість. їх рівні. 

18. Психодинамічний підхід у медицині. 

19. Критерії непорушеної свідомості. Стани свідомості у хворого. 

20.Вимоги до особистості медичних працівників. 

21.Поняття «лікарський обов'язок» і «лікарська таємниця». 

22. Лікарські помилки: причини і види. 

23. Психологічні типи лікарів. 

24. Професійна деформація, «синдром вигорання» та шляхи його попередження 

25. Правила деонтології і субординації у медичному середовищі. 

26. Види та особливості спілкування у медичному середовищі. 

27. Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. 

28. Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами. 

29. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та 

попередження. 

30. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності. 

31. Емоційний стрес як фактор стіопатогенезу психосоматичних розладів. 

32. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.  

33. Теорії психосоматичних взаємовідношень. 

34. Механізми психологічного захисту особистості. 

35. Поняття адаптації та дезадаптації, дістрес 

36. Класифікація психосоматичних розладів. 

37. Принципи профілактики психосоматичних розладів. 

38. Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи. 

39. Психологічні зміни при захворюваннях бронхів та легень. 

40. Зміни при захворюваннях травного тракту 



41. Психологічні особливості хворих при інфекційних захворюваннях, 

туберкульозі, СНІДу. 

42. Психологічні особливості хворих при ендокринних, нервових та психічних 

захворюваннях. 

43. Психологічні зміни у хворих жінок в гінекологічному стаціонарі. 

44. Психологічні особливості жінок у період вагітності та родів. 

45. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку. 

46. Психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до - і 

післяопераційному періоді, в ортопедії і травматології. 

47. Психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, 

отолярингології. 

48. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією. 

49. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів. 

50. Психологічні аспекти залежності від психоактнвних речовин, надцінні 

захоплення (гемблінг, інтернет-залежність), залежності харчової поведінки. 

51. Різновиди суїцидальної поведінки, особливості суїцидальної поведінки у 

соматично хворих, та при залежностях. 

52. Психологічні аспекти умирання та смерчі 

53. Поняття «психогігієна» та «психопрофілактика». 

54. Психогігієна праці медичного працівника. 

55. Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім'ї і сексуальних відносин. 

56. Роль лікаря загальної практики в профілактиці нозопсихологічних проявів. 

57. Реабілітація соціальна та професійна. її основні розділи 

58. Основні сучасні методи психотерапії, принципи психотерапії. 

59. Показання та протипоказання для проведення окремих методів психотерапії. 

60. Психологічна допомога у кризових періодах. 

 


