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ВСТУП 

Професійна діяльність майбутніх фахівців у галузі психологічної реабілітації 

передбачає знання та вміння щодо психологічного супроводу реабілітаційного процесу. 

Становленню відповідних фахових навичок і умінь студентів, формуванню їхньої 

професійної компетентності сприяє оволодіння основами знань та практичних елементів 

психологічної допомоги при вивченні навчальної дисципліни «Психологічна 

реабілітація».  

Предметом навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» є теоретичні та 

практичні питання психологічного супроводу реабілітаційного процесу. Даний курс 

об’єднує і синтезує знання, набуті студентами при вивченні інших суміжних дисциплін.

Основними завданнями навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» є: дати 

загальні уявлення про основні психореабілітаційні заходи; ознайомити з основними 

змістом та підходами реабілітаційного процесу, основними методами психологічної 

реабілітації. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» укладена 

згідно з вимогами освітньо-професійної програми. 

 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація»  складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки для здобувачів вищої освіти І 

(бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» є 

засвоєння знань щодо психологічних причин здоров’я, методів та засобів його 

збереження, укріплення та профілактики. Згідно зі Стандартом вищої освіти України І 

(бакалаврського) рівня студенти повинні розуміти важливість збереження і відновлення 

психічного і психологічного здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби надати 

професійну психологічну допомогу і супровід. 

Під час вивчення даної навчальної дисципліни розглядаються теоретичні підходи, 

методи і принципи психологічної реабілітації, аналізуються види і критерії здоров’я, 

насамперед психічного і психологічного, вивчаються та закріплюються на практиці 

методи та засоби збереження, зміцнення та профілактики здоров’я людей. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів.

Ключові слова: психологічна реабілітація, стрес, корекція, психопрофілактика, 

психоаналіз, психокорекція.



Аbstract 

The program of study of the elective discipline "Psychological Rehabilitati

accordance with the educational and professional training program for higher edu

of the first (bachelor) level, studying in different specialties. 

The subject of the study course "Psychological Rehabilitation" is the 

knowledge about the psychological causes of health, methods and means of it

strengthening and prevention. According to the Higher Education Standard 

(Bachelor) level, students should understand the importance of maintaining and r

and psychological health (their own and those around them) and provide

psychological assistance and support when needed. 

 The course examines theoretical approaches, methods and principles of

rehabilitation, analyzes the types and criteria of health, first of all mental and 

examines and puts into practice methods and means of preserving, strengthening 

human health. 

The study of the course assumes a systematic and thorough knowledge of re

Key words: psychological rehab, stress, correction, psychoprophylaxis, ps

psychocorrection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання

Кількість кредитів – 3 

 

 

 

Всі спеціальності  
 

 

 

За вибором 

Модулів - 1 Рік підготовки:

Змістових модулів - 2 2- 4-й 

 Семестр

Загальна кількість годин – 

90 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

 

 

 

 

3-8-й 

Лекції

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

 

аудиторних - 4 

 

самостійної роботи 

 студента - 2 

16 год. 

Лабораторні

14 год. 

 

Самостійна робота

60 год. 

Форма контролю

залік 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Професійна діяльність майбутніх реабілітологів передбачає знання та вміння щодо 

психологічного супроводу реабілітаційного процесу. Становленню відповідних фахових 

навичок і умінь студентів, формуванню їхньої професійної компетентності сприяє 

оволодіння основами знань та практичних елементів психологічної допомоги при 

вивченні курсу «Психологічна реабілітація».  

Робочу навчальну програму укладено згідно вимогам освітньо професійної 

програми.  
Мета курсу «Психологічна реабілітація» – розкрити теоретичні і практичні аспекти 

процесу реабілітації людини, види психологічної реабілітаційної допомоги, досягти рівня 

наукової і професійної підготовки в цій галузі відповідно до державних та європейських 

стандартів; сформувати практичні навики використання психологічних методів та 

технологій в системі психологічної реабілітації людини.  

Завданнями курсу «Психологічна реабілітація» є:  

 аналіз розвитку поглядів на реабілітацію людини в медицині та психології; 

 ознайомлення з сучасними принципами та підходами в реабілітаційному 

процесі;  

 орієнтування в основних принципах та методах психології реабілітаційного 

процесу;  

 вивчення, аналіз та узагальнення практики, досвіду застосування методів 

психологічного супроводу пацієнтів. 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологічна реабілітація» спрямовано на 

формування таких компетенцій: 

 Інтегральна: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

психологічної реабілітації. 

 Загальні компетентності: здатність до абстрактного та логічного мислення; 

здатність діяти на основі етичних суджень; здатність до здійснення комунікативної 

взаємодії; здатність навчатися, навчати та самонавчатися. 

 Фахові (спеціальні) компетентності спеціальності: здатність до професійної 

діяльності у відповідності з віковими та індивідуальним особливостями людей, здатність 

до встановлення контакту, партнерської взаємодії, конструктивного підходу у вирішенні 

проблем соціальної взаємодії, покращення та зміцнення здоров’я людського організму.



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати :  

 історію розвитку поглядів на процес відновлення фізичних, професійних та 

соціальних функцій людини;  

 загальні основи психологічної реабілітації;  

 сучасні методи психологічної реабілітації та види надання психологічної допомоги 

пацієнтам.  

уміти :  

 орієнтуватись в основних теоретичних положеннях та практичних методах 

психологічної реабілітації;  

 адекватно оцінювати застосування принципів реабілітаційного процесу; 

 професійно застосовувати основні сучасні методики в реабілітаційній діяльності; 

 вести дискусію з проблемних питань щодо психологічної реабілітації; 

 опрацьовувати інформаційні джерела з нових методів та методик психологічного 

супроводу реабілітації людини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ І 
Змістовий модуль 1. «Загальні принципи психологічної реабілітації».

Тема 1. Психологічний аспект реабілітації в концепції реабілітації особистості.

Поняття психологічна реабілітація. Предмет та мета психологічної реабілітації. 

Основні напрямки психологічної реабілітації. Етапи і завдання психологічної реабілітації. 

Критерії ефективності психологічної реабілітації.  

Тема 2. Поняття «компенсація», «корекція», «реабілітація», «абілітація» в процесі 

соціальної інтеграції людей з особливими проблемами (інвалідів). 

Суть і мета поняття «компенсація». Суть і мета поняття «корекція». Суть і мета 

поняття «абілітація». Структура процесу соціальної інтеграції людей з особливими 

потребами (інвалідів). 

Тема 3. Психогігієна, психопрофілактика, психологічна реабілітація: міжпредметні 

зв’язки. 

Суть поняття психогігієна. Суть поняття психопрофілактика. Взаємозв’язок 

психогігієни, психопрофілактики і психологічної реабілітації. 
Змістовий модуль 2. «Практичні аспекти психологічної реабілітації».

Тема 4. Загальні принципи психологічної реабілітації. Етапи реабілітаційного процесу.

Загальні принципи психологічної реабілітації. Структура реабілітаційного процесу. 

Етапи реабілітаційного процесу. Компенсаторний і реабілітаційний процеси, їх 

взаємозв'язок. 

Тема 5. Психотерапія, психологічна корекція – основні методи психологічної реабілітації

Суть поняття і мета психотерапії. Види і методи психотерапії. Суть поняття і мета 

психокорекції. Суть поняття і мета психологічної підтримки і супроводу. Значення 

психологічної просвіти та інформування.  

Тема 6. Психологічна реабілітація осіб, які перенесли гострий емоційний стрес.

Поняття про саморегуляцію. Техніки саморегуляції. Стрес: поняття, механізми, 

види, наслідки. Психологічні методи опанування стресом. Психологічний захист, його 

різновиди. Здоров’я зберігаючі технології.  

Тема 7. Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями.

Психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями

Психологічний супровід і допомога хворих з різними соматичними захворюваннями

Тема 8. Психологічні особливості інкурабельних (безнадійних) хворих.

Психологічні особливості інкурабельних (безнадійних) хворих. Психологічний 

супровід і допомога інкурабельним (безнадійним хворим. Структура хоспісів.



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

 

 

Денна форма Заочна форма

 

 

Усьо 

го 

у тому числі Усього у тому числі

 

 

 

 

л п лаб інд ср  

 

л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. ««Загальні принципи психологічної реабілітації»

 

Тема 1. Психологічний 
аспект реабілітації в 
концепції реабілітації 
особистості 

10 2 2 - - 8 - - - -

Тема 2. Поняття 
«компенсація», 
«корекція», 
«реабілітація», 
«абілітація» в процесі 
соціальної інтеграції 
людей з особливими 
потребами (інвалідів)  

12 2 2 - - 8 - - - -

Тема 3. Психогігієна, 
психопрофілактика, 
психологічна 
реабілітація: 
міжпредметні зв’язки  

11 2 2 - - 7 - - - -

Тема 4. Загальні 
принципи психологічної 
реабілітації. Етапи 
реабілітаційного 
процесу

11 2 2 - - 7 - - - -

Разом за змістовим 
модулем 1

8   -



Змістовий модуль 2. «Практичні аспекти психологічної реабілітації»

Тема 5. Психотерапія, 
психологічна корекція – 

основні методи 
психологічної 
реабілітації 

11 2 2 - - 7 - - - -

Тема 6. Психологічна 
реабілітація осіб, які 
перенесли гострий 
емоційний стрес. 

11 2 2 - - 7 - - - -

Тема 7. Психологічні 
особливості хворих з 
різними соматичними 
захворюваннями.  

12 2 1 - - 8 - - - -

Тема 8. Психологічні 
особливості 
інкурабельних 
(безнадійних) хворих.  

12 2 1 - - 8 - - - -

Разом за змістовим 
модулем 2 

46 8 6 - - 30 - - - -

Усього разом 1

90 16 14 - - 60 

 

- - - 



5. Теми практичних робіт 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна
форма

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. ««Загальні принципи психологічної реабілітації»

1 Тема. Психологічний аспект 

реабілітації в концепції реабілітації 

особистості 

2 

2 Тема. Поняття «компенсація», 

«корекція», «реабілітація», «абілітація» 

в процесі соціальної інтеграції людей з 

особливими потребами (інвалідів) 

2 

3 Тема. Психогігієна, психопрофілактика, 

психологічна реабілітація: 

міжпредметні зв’язки 

2 

Змістовий модуль 2. «Практичні аспекти психологічної реабілітації»

4 Тема. Загальні принципи психологічної 

реабілітації. Етапи реабілітаційного 

процесу 

2 

5 Тема. Психотерапія, психологічна 

корекція – основні методи психологічної 

реабілітації 

2 

6 Тема. Психологічна реабілітація осіб, 

які перенесли гострий емоційний стрес  
2 

7 Тема. Психологічні особливості хворих з 

різними соматичними захворюваннями 

та інкурабельних (безнадійних) хворих 

2 

Разом



6. Самостійна робота 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин

Денна
форма

1 

Тема. Психологічний аспект реабілітації в концепції реабілітації 

особистості 8

2 

Тема. Поняття «компенсація», «корекція», «реабілітація», 

«абілітація» в процесі соціальної інтеграції людей з особливими 

потребами (інвалідів) 8

3 

Тема. Психогігієна, психопрофілактика, психологічна реабілітація: 

міжпредметні зв’язки 7

4 

Тема. Загальні принципи психологічної реабілітації. Етапи 

реабілітаційного процесу 7

5 

Тема. Психотерапія, психологічна корекція – основні методи 

психологічної реабілітації 7

6 

Тема. Психологічна реабілітація осіб, які перенесли гострий 

емоційний стрес 7

7 

Тема. Психологічні особливості хворих з різними соматичними 

захворюваннями. 8

8 

Тема. Психологічні особливості інкурабельних (безнадійних) 

хворих. 8

Усього разом 60

 

 За виконання самостійної роботи, студент звітується написанням рефератів.

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Згідно навчальних планів – не передбачено. 



8. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовують наступні методи навчання:  

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до 

окремого, одиничного; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації;

 пояснювально-ілюстративний метод – для отримання знань студентами на 

лекціях, з навчальної або методичної літератури, сприймання та осмислення фактів, 

оцінки, висновків;  

 репродуктивний метод – при виконанні індивідуальних завдань діяльність 

студентів, певною мірою, носить алгоритмічний характер, завдання виконуються за 

інструкціями, згідно зразків та прикладів.  

9. Методи контролю 

1. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни.  

2. Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни. 

3. Модульний контроль знань студентів з навчальної дисципліни. 

4. Залік (відбувається відповідно до Положення про семестровий поточний та 

підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (сайт НУВГП)).

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

 

Сума

Змістовий модуль № 1 

 

 

МК 

1 

Змістовий модуль №  

2 

МК 

2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

 Т 

5 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

 



Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності  

Оцінка за національною шкалою 

 

 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку

90 – 100 відмінно зараховано

82-89 

добре 

74-81  

 

64-73 задовільно 

60-63  

 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти лекцій. 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД). 

3. Нормативні документи МОН України. 

4. Наочні посібники та відеофільми. 

5. Матеріальні засоби навчання, комп’ютерне забезпечення. 

6. (08-02-59) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) 

рівня всіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання / Примачок Л. Л. Рівне: 

НУВГП, 2020. 31 с.



12. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Медична психологія / За ред. ак. С. Д. Максименка. Підручник. Вінниця: Нова книга, 

2008. 520 с. 

2. Практическая психодіагностика. Учебное пособие. Самара, 2002. 672 с. 

3. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. 2-ге вид. К. : Академвидав, 2011.  464 с.

4. Психологічна енциклопедія / О. М. Степанов. К.: «Академвидав», 2006. 424 с.

5. Психотерапія : підручник / Н. Ф. Каліна. К. : Академвидав, 2010. 288 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Арнольд О.Р., Бушова Е.П. Психологические эффекты дельфинотерапии / 

О.Р. Арнольд, Е.П. Бушова // Психол. журнал. 2001. Т. 20, № 5. С.: 98 – 104.

2. Ахмедова Х.Б. Посттравматические личностные изменения у гражданских лиц, 

переживших угрозу жизни // Вопр. психол. 2004. № 4. С.: 93 – 103. 

3. Вайтхед М. Консультирование человека в состоянии горя: модель помощи / М. Вайтхед 

// Практична психологія та соціальна робота. 2003. № 10. С.: 43 – 49. 

4. Герольд А. Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия 

напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели при избавлении от 

посттравматического стрессового расстройства ПТСР / А. Герольд // Психологічне 

консультування і психотерапія. 2015. Т. 2. № 1-2. – С.: 85-95. 

5. Григорьева В.Н. Психосоматические аспекты нейрореабилитации. Хронические боли / 

В.Н. Григорьева - Нижний Новгород: Изд-во Нижнегородской гос. Медицинской 

академии, 2004. 420 с. 

6. Даренский И.Д. Аддиктивный цикл. М., 2008. 324 с. 

7. Дашкина М.Е. Основы групповой работы с детьми, пережившими утрату близких (на 

основе опыта Великобритании) / М.Е. Дашкина // Практична психологія та соціальна 

робота. 2003. № 10. С.: 40  42. 

Ениколопов С.Н., Лебедев С.В., Бобосов Е.А. Влияние экстремального события на 

косвенных участников / С.Н. Ениколопов, С.В. Лебедев, Е.А. Бобосов // Психол. журнал. 

2004. Т. 25, № 6. С.: 73 –

Зайцев В.П. Медико психологическая реабилитация больных и инвалидов / 

Терапевтический архив. 2013.  №10. С.: 3 –



10. Катомік Г.В., Корнієнко І.О. Техногенні катастрофи: психологічна допомога 

очевидцям та постраждалим / Г.В. Катомік, І.О. Корнієнко // Практична психологія та 

соціальна робота. 2003. № 6. С.: 30  51. 

11. Китаев-Смык Л. А. Стресс войны. Фронтовые наблюдения врача-психолога / Л.А. 

Китаев-Смык. М.: Российский Институт культурологии, 2001. 257 с. 

12. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. М., 1992. 72 с. 

13. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса. СПб, 2001. 259 с  

14. Медицинская реабилитация / Под ред. В. М. Боголюбова. Книга I. Изд. 3 е, испр. и 

доп.  М.: Бином, 2010. 416 с.  

15. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій: 

методичний посібник/ З. Г. Кісарчук, Я. М. Омельченко, Г. П. Лазос, Л. І. Литвиненко… 

Царенко Л. Г.; за ред. З. Г. Кісарчук. К.: ТОВ Видавництво «Логос», 2015.  207 с

16. Психология социальной работы / О.Н. Александрова, О.Н. Боголюбов, Н.Л. 

Васильева и др.; Под общей ред. М.А. Гулина.  СПб.: Питер, 2002. 352 с. 23. 

17. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия черезвычайных ситуаций/ Н.Н. 

Пуховский. М.: Академический Проект, 2000. 286 с. 

18. Ромек В.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях. СПб, Речь, 2004. 256 

с. 

19. Тарабрина Н.В.  Практикум  по  психологии  посттравматического  стресса. СПб.: 

Питер, 2001. 272 с.  

20. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомании: патопсихология, клиника, 

реабилитация / Под. Ред. А.Я. Гриненко. Серия «Мир медицины». СПб.: Издательство 

«Лань», 2000. 368 с. 

21. Щербатых Ю. В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. СПб.: 

Питер, 2006. 256 с. 

 

 

 

 



13. Інформаційні ресурси 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Психологічна реабілітація» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня всіх 

спеціальностей НУВГП денної форми навчання / Примачок Л. Л. Рівне: НУВГП, 2020. 31 

с. 

2. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

3. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка,6). URL: http://www

4. Рівненська централізована бібліотечна система ( м.Рівне, вул. Київська,44)

http://www.cbc.rv.ua/ 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75)

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у цифровому репозиторії)

6. Психологічний сайт. URL: http:

spb.ru/library/books/content/1068.html?current_book_page=all 
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