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10-14 грудня – Всеукраїнський тиждень права. Тиждень права має на меті підвищити рівень правової

культури населення, а також поінформувати громадян щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх

реалізації та захисту. Вважається, що одним з важливих елементів захисту прав людини є розширення обізнаності

людини стосовно своїх прав і способів їх захисту. Оволодіння правовою культурою дає орієнтир кожному

громадянину в оцінці складних суспільних процесів та можливість відстоювати свої права від будь-яких обмежень.

медичне право – це сукупність юридичних норм, які регулюють правовідносини між лікарем і медичним закладом, з

одного боку, та пацієнтом і його родичами – з другого, що виникають з приводу надання медичної допомоги та

мають за мету попередження лікарських помилок і правопорушень, захист медичного персоналу від

відповідальності при обґрунтованому ризику і невинному спричиненні шкоди. Медичне право дає можливість на

більш високому рівні здійснювати розробку принципів державної політики у сфері охорони здоров’я, якісніше

опрацювати питання захисту прав громадян при наданні медичної допомоги, детально визначити правовий статус

суб’єктів правовідносин, що виникають у галузі медичної діяльності.
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616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Медична психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (рек. МОЗУ) / І. С. Вітенко. - К. : Здоров'я, 2007. -

208 с. - (рек. МОЗУ). - ISBN 978-966-463-007-5 

У підручнику викладені питання, що включені до програми з дисципліни «Медична психологія», яка затверджена 

Міністерством охорони здоров'я України для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, що навчаються за 

спеціальностями 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія» та 7.110105 «Медико-профілактична справа». У перших трьох 

розділах підручника розглянуто загальні питання медичної психології, зокрема предмет, методи дослідження та завдання медичної

психології; поняття про психічне здоров'я людини; особистість та хвороба, внутрішня картина хвороби, психічні функції людини та 

хвороба.

Згідно з 2-м змістовним модулем програми висвітлюються практичні аспекти медичної психології: психологія медичних 

працівників у процесі лікувально-діагностичної діяльності; психосоматичні розлади; психологічні особливості поведінки пацієнтів з 

різними захворюваннями, особливості суїцидальної поведінки; психогігієна, психопрофілактика та психотерапія як основа збереження 

психічного здоров'я. Підручник розраховано на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Разом з тим 

видання може бути корисним для студентів-психологів, лікарів-інтернів і студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів 

акредитації.

616.89(02)

В54

Вітенко, І. С.

Основи психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-IV р.акред. (протокол МОЗУ №1 від 23.03.2007 р.) / І. С. 

Вітенко, Т. І. Вітенко. - 2 - е вид., переробл. і доповн. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-382-060-6 

Підручник підготовлений до перевидання у відповідності до програми підготовки лікарів з курсу «Основи 

психології». У ньому враховані сучасні досягнення психологічної науки і розглядаються основні питання психології через призму

їх важливості для професійної діяльності лікарів: психічні процеси, стани та властивості особистості. При підготовці книги до

перевидання авторами використана сучасна психологічна література, а також авторські книги «Загальна та медична психологія». -

К.: Здоров'я, 1994; ''Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та підготовки лікаря загальної практики-сімейного

лікаря». -Харків: Золоті сторінки, 2001; ''Основи загальної психології''. - К., 1999; ''Основи психології. Основи педагогіки''. -

Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів III—IV рівнів акредитації.



616.89(075.3)

Г93

Губенко, І. Я.

Основи загальної і медичної психології, психологічного здоров'я та міжособового спілкування [Текст] : підручник для 

студентів мед. училищ, коледжів, академій та інститутів медсестринства / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 2 - е 

видання, переробл. і доповн. - К. : ВСВ"Медицина", 2018. - 312 с. - МОЗ України лист № 08.01-48/904/18768 від 27.06.2013. - ISBN 

978-617-505-588-5

У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового

спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх 

перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам

запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників. Для студентів 

спеціальностей «лікувальна справа», «сестринська справа» й «акушерська справа» вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів 

акредитації, викладачів, слухачів відділень і закладів післядипломної освіти, а також медичних сестер, фельдшерів, акушерок.

616.89(02)

О-75

Основи загальної і медичної психології [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. осв. I-IV р. акр. (ЦМК МОЗУ) / за ред. І. С. 

Вітенка, О. С. Чабана. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 344 с. - ISBN 966-673-041-3 

Підручник висвітлює загальні й окремі питання психології та медичної психології відповідно до сучасної навчальної

програми. Особливу увагу приділено сучасному розумінню психосоматичних розладів та психокорекції.

Підручник призначений для медичних сестер, медичних сестер вищої освіти, фельдшерів, а також може бути 

використаний студентів медичних факультетів.



616.89(02)

М42

Медична психологія [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. (лист МОНУ №1/11-8690 від 20.10.2009 р., лист МОЗУ №08.01-

47/2110 від 14.10.2009 р.) / С. Д. Максименко, І. А. Коваль, К. С. Максименко, М. В. Папуча ; за ред. С. Д. Максименка. - Вінниця

: Нова книга, 2008. - 520с. 

Підручник містить систематизований виклад основних розділів медичної психології, викладених з позиції цілісної 

особистості, яка на різні впливи оточення реагує різноманітними психічними та соматичними змінами. Уперше комплекс медико-

психологічних знань подано з точку зору психології особистості та у поєднанні з психіатрією, психосоматичною медициною, 

соціальною психологією. Пацієнт розглядається не тільки як об'єкт діагностики і терапії, але й як суб'єкт зі складним психологічним 

світом, що індивідуально реагує на хворобу і умови мікросоціального середовища. Розвиток і поглиблення психологічного аспекту

медичної моделі хвороби дозволяють сприймати хворого не як нозологічну одиницю, а як неповторну індивідуальність.

Значна увага приділена психології лікувальної взаємодії, морально-етичним засадам роботи з пацієнтами. Процес 

лікування різних захворювань, що супроводжується низкою психологічних явищ, пов'язаних з особистістю хворого, лікаря і 

терапевтичними методами, що застосовуються, розглядається як явище, що чинить як позитивний, так і негативний вплив.

Підручник укладено згідно з МКХ-10 та з урахуванням DSМ-ІV 4-го видання.

Для студентів вищих навчальних закладів.

616.89(075.8)

М42

Медична психологія [Текст] : підручник для студ. мед. вищ. навч. закл. Т1. : Загальна медична психологія / за ред

Г.Я.Пилягіної [Пилягіна Г.Я., Хаустова О.О., Чабан О.С., Аймедов К.В., Асеєва Ю.О.]. - Вінниця : Нова Книга, 2020. - 288 с. -

Вчена рада НМАПО ім. П.Л. Шупика прот. №5 від 10.06.2020р. - ISBN 978-966-382-850-3 

Підручник « Медична психологія» складається з двох томів. У першому томі підручника висвітлені основні розділи 

загальної медичної психології.

Даний підручник відповідає навчальним планам та програмам з медичної психології до дипломного та післядипломного 

рівнів освіти та надає можливість набути знання впродовж навчання за цією спеціальністю. 

Призначений для студентів медичних вищих навчальних закладів, інтернатури, магістратури та спеціалізації з медичної 

психології, а також для безперервного професійного навчання в межах післядипломної освіти.





Матвієць Л.Г.

Важливі підходи до налагодження комунікацій між лікарем і пацієнтом із залежністю від 

психоактивних речовин [Текст] / Л.Г. Матвієць// Сімейна медицина.- 2019.- № 5-6.- С.14-17.

Свінціцький А.С.

Взаєморозуміння між лікарем і пацієнтом як запорука ефективності здійснюваного лікування

[Текст] / А.С. Свінціцький/ Практикуючий лікар.- 2019.- №4.- С.61-65.

Шкарівська І.

Лікар припустився медичної помилки: 6 порад, як урятувати заклад від суду [Текст]/ І. 

Шкарівська// Управління закладом охорони здоров’я.- 2019.- №9.- С.16-21.



Возняк О.

Правові аспекти захисту прав пацієнтів у випадку надання не якісної медичної допомоги 

психіатрами (На прикладі занять з дисципліни «Криміналістична хімія» для курсантів ЗВО 

системи МВС України) [Текст]/ О.Возняк// Вища школа.- 2019.- №5- С. 78-96.

Комунікація з клієнтами [Текст]// Практика управління медичним закладом.- 2018.- №10.-

С. 8-16. 


