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Структурні підрозділи кафедри1

Кафедра розміщена на двох базах:

1. Навчальні кімнати на вулиці Бандери, 79-а.



Структурні підрозділи кафедри2

2. Основна частина кафедри розміщена на вулиці 

Медична, 15, Прикарпатський обласний центр 

психічного здоров’я Івано-Франківської обласної 

ради 



Вибіркова дисципліна викладається на кафедрі 

Психіатрії 

Викладач дисципліни:

Д.м.н. професор, Пустовойт Михайло Михайлович  

завідувач  кафедри ІФНМУ.

Електорнна адресса: mpustovoit.ifnmu.edu.ua
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Програма вивчення вибіркової дисципліни “ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РОБОТІ 

НАУКОВЦЯ ТА ЛІКАРЯ” складена відповідно до Стандарту вищої освіти України третього 

(освітньо-наукового) рівня, Галузь знань 22 «Охорона здоров’я», Спеціальність 228 

«Педіатрія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні аспекти роботи науковця, що 

стануть запорукою успішного виконання оригінального наукового дослідження та ефективного 

впровадження результатів науково-дослідної роботи у медицину та інші сектори суспільства. 

Дана програма розрахована на 3 кредити, які засвоюються протягом другого навчального року, і 

складається з 2 модулів: 1. Психологічні засади наукової діяльності. 2.Психологічні особливості 

медичного працівника. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни циклу загальнонаукової підготовки (філософія науки, 

академічна доброчесність), дисципліни циклу професійно-наукової підготовки (біоетика, 

викладацька практика), дисципліни циклу набуття універсальних навичок дослідника 

(методологія проведення наукових досліджень, педагогіка вищої школи).

Анотація навчальної дисципліни4



Структура навчальної дисципліни
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Розділ Назва курсу, розділу Кредити Години Вид заняття (години)

лекції практич

ні

(семінар

и)

самостій

на 

робота

1/ Психологічні аспекти в 

роботі науковця та 

лікаря

3 90 10 20 60



6 Тематичний план практичних занять:

№ п/п Назви змістових модулів і тем практичних занять Кількість годин практичних 

занять

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Психологічні засади наукової діяльності

1 Тема 1. Психологічна система наукової діяльності та її регулятори 2

2 Тема 2. Особистість науковця.  Психічні стани суб’єкта наукової діяльності. 2

3 Тема 3. Психологія міжособистісного спілкування в наукових організаціях. 

Психологія наукового співтовариства

2

4 Тема 4. Психологічний потенціал суб’єкта наукової діяльності. Психологія 

професійного довголіття у науковій діяльності.

2

Змістовий модуль 2.  Психологічні особливості медичного працівника.

5 Тема 1. Психологія медичного працівника та її роль у лікувальному процесі. 2

6 Тема 2.Особистість пацієнта та ефективність психологічного контакту з ним. 2

7 Тема 3. Чинники впливу на професійну діяльність медичного працівника. 

Психологічні зміни, що виникають у медичних працівників.

2

8 Тема 4. Специфіка роботи медичного працівника у медичних установах 

різного профілю.

2

9 Тема 5. Професійні деформації, що виникають у медичних працівників. 

Синдром професійного “вигоряння”.

2

10 Тема 6. Запобігання виникненню явищ професійної деформації та 

професійного “вигоряння”. Методи оптимізації праці медичного працівника.

2

Всього 20



7
Тематичний план лекцій

№ п/п Назви змістових модулів і тем лекцій Кількість годин лекцій

Змістовий модуль 1. Психологічні засади наукової діяльності

1 Тема 1. Психологічна система наукової діяльності.

Особистість науковця.

2

2 Тема 2.Психологія наукового співтовариства. 2

Змістовий модуль 2.  Психологічні особливості медичного працівника

3 Тема 1. Психологія медичного працівника та її роль у 

лікувальному процесі.

2

4 Тема 2.  Психологічні зміни, що виникають у медичних

працівників

2

5 Тема 3. Професійні деформації, що виникають у 

медичних працівників. Синдром професійного

“вигоряння”

2

Всього 10



8 КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми дисципліна 

забезпечує набуття здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії компетентностей: - інтегральн та загальні.

Здатність вирішувати галузеві наукові та професійні 

проблеми із застосуванням дослідницько-інноваційних 

технологій за умов постійного удосконалення знань та 

професійної майстерності через проведення оригінального 

наукового дослідження та педагогічної діяльності у галузі 

педіатрії на засадах доказової медицини



Заняття з здобувачами 

освіти відбуваються 

максимально наближено 

біля самого пацієнта

Всі теми практичних занять супроводжуються 

демонстрацією тематичних хворих9



Кафедра забезпечена планшетними 

комп’ютерами та стаціонарними 

точками доступу, введений у дію в 

2019 році, розрахований на 10 

місць. Обладнаний 10 планшетами 

Sigma X-StyleTab A81.

Наявні 2 ноутбука для читання 

лекцій, проведення 

відеоконференцій та дистанційного 

навчання.
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Кафедра забезпечена стендами та 

інформаційними дошками
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Лекційна аудиторія кафедри,обладнана 

мультимедійною відео та аудіосистемою.
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На базі кафедри працють гуртки психологічної розгрузки, 

моживе онлай консультування здобувачів ОНП Педіатрія13



Перспективи розвитку кафедри 

психіатрії, наркології та медичної 

психології ІФНМУ

• Першочерговим завданням кафедри є підвищення рівня підготовки 

висококваліфікованих лікарів, підвищення науково-педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників кафедри; 

удосконалення організації та забезпечення навчально-виховного 

процесу.

• Організація ефективної підготовки наукових кадрів.

• Постійна координація з докторами філософії в тому числі і он- лайн.

• Співпраця з практичною охороною здоров’я. Впровадження у 

навчально-методичний процес та клінічну практику інноваційних 

технології та методик лікування.

• Навчання на курсах англійської мови викладачів та складання іспиту 

FCE з англійської мови рівня В2.


