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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти створена 1 вересня 2008 року як базова випускаюча кафедра медико-

психологічного факультету. 

Клінічними базами кафедри є Вінницька обласна психоневрологічна 

лікарня ім. акад. О.І. Ющенка, Вінницький обласний наркологічний 

диспансер, обласний Центр психосоматичної медицини. 

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної 

освіти є одним з провідних в Україні центрів з фахової підготовки лікарів-

психологів та спеціалістів з психологічної реабілітації, добре знаним у нашій 

країні та за її межами. 
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ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

 

Студенти, які навчаються за спеціальностями «Медична психологія» та 

«Психологічна реабілітація», вивчають на кафедрі 34 дисципліни клініко-

психологічного спрямування, серед яких медична психологія, психіатрія та 

наркологія, психотерапія, психологія спілкування, кризова психологія, 

диференційна психологія, психологічне консультування, вікова психологія, 

сексологія та сексопатологія, нейропсихологія та багато інших. 

Студенти, які навчаються за спеціальністю «педіатрія», вивчають на 

кафедрі основи психології та педагогіки (І курс), медичну психологію (ІІІ 

курс) та інноваційний курс «Комунікативні навички лікаря» (V курс). 

Кафедрою започатковано викладання інноваційного курсу 

«Комунікативні навички лікаря» за європейськими стандартами вищої 

медичної освіти. Запровадження цього курсу дало можливість наблизити 

освітні програми підготовки вітчизняних студентів-медиків до програм 

провідних європейських та американських медичних університетів і 

забезпечити якісну підготовку до складання Єдиного державного клінічного 

іспиту (ЄДКІ), до програми якого включено оцінку здатності лікаря до 

комунікації з пацієнтом. 

Викладачі кафедри підготували понад 100 навчальних посібників, 

підручників, методичних розробок з медичної психології та інших клініко-

психологічних дисциплін, що викладаються на кафедрі. 

Для студентів та інтернів постійно проводяться майстер-класи, 

тренінги та заняття з різних напрямків психотерапії (психоаналіз, гештальт-

терапія, психодрама, арт-терапія, тілесна терапія та інших). Також постійно 

працюють тематичні групи з різних напрямків психотерапії та клінічної 

психології. Студенти мають можливість оволодіти навичками 

психодіагностики, психокорекції, психотерапії, необхідними для майбутньої 

професійної діяльності. 

 



 
 

НАУКОВА РОБОТА 

Наукові дослідження фахівців кафедри медичної психології та 

психіатрії охоплюють широкий спектр актуальних проблем сучасної 

клінічної психології та психіатрії, психотерапії, сексології, наркології, 

психосоматичної медицини, кризової психології та психіатрії. 

Професорсько-викладацьким складом протягом останніх п’яти років 

опубліковано понад 100 наукових робіт у фахових виданнях, включаючи 

видання, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та 

Web of Science.   

 За останні 5 років на кафедрі підготовлено і успішно захищено 5 

кандидатських дисертацій за спеціальностями «медична психологія» та 

«психіатрія» (Камінська А.О., Мартинова Ю.Ю., Лемещук М.В., Слободянюк 

Д.П., Белов О.О., Буздиган О.Г.). 

У даний час на кафедрі виконуються дві докторські дисертації за 

спеціальностями «медична психологія» (доц. Камінська А.О.) та «психіатрія» 

(ас. Белов О.О.) та п’ять кандидатських дисертацій за спеціальністю 

«медична психологія». 

 Кафедра активно співпрацює з європейськими психологічними та 

психотерапевтичними інституціями. Викладачі кафедри є членами Науково-

практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, 

Асоціації психіатрів України, Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків 

України, Європейської Асоціації неврологів, Української асоціації 

когнітивно-поведінкової терапії, Європейської федерації психоаналітичної 

психотерапії. 

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

 

Викладачі кафедри проводять активну консультативну та лікувальну 

роботу на клінічних базах. Лікувальна робота включає консультування 

хворих, курацію, участь у клінічних обходах, конференціях, консиліумах, 

комісіях, надання психіатричної, психотерапевтичної, медико-психологічної 

та наркологічної допомоги. 



СТУДЕНТСЬКА НАУКА 

 

 На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, на засіданнях 

якого обговорюються сучасні інноваційні методи психотерапії та 

психокорекції.  

На кафедрі медичної психології та психіатрії прагнуть активно 

розвивати студентську науку. Науково-дослідницьким роботам, виконаним 

студентами за напрямами клінічної та загальної психології і психіатрії, 

притаманні вдумливість, глибокий аналіз, поєднання сучасних 

методологічних підходів з високим рівнем осмислення інформації.  

Наші студенти неодноразово ставали переможцями та призерами 

Всеукраїнських студентських олімпіад, загальнодержавних і міжнародних 

наукових конференцій студентів та молодих вчених. 

 

 
 

 
 

 



МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СТУДЕНТАМ ТА 

ВИКЛАДАЧАМ ВНМУ 

 

Усі викладачі кафедри надають медико-психологічну допомогу та 

здійснюють психологічне консультування студентів та викладачів ВНМУ. 

За ініціативою доц. Л.В. Стукан та доц. А.О. Камінської на кафедрі 

створено психотерапевтичну групу для студентів ВНМУ з соціально-

фобічними розладами.  

На базі кафедри медичної психології та психіатрії створений і активно 

функціонує Центр психологічної підтримки, який надає безкоштовну 

психологічну, психокорекційну та психотерапевтичну допомогу студентам і 

викладачам Вінницького національного медичного університету. 

 

 
 

 


