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Діяльність наукової групи психоневрології,
психотерапії та медичної психології
Види діяльності групи:
Діагностика та корекція:
- пізнавальних процесів (пам'ять, увага, мислення)
- емоційно-афективної сфери
- особистісних і характерологічних особливостей
Нейропсихологічна діагностика та реабілітація
Психологічне консультування
Психофізіологічна програма корекції і профілактики стресових станів
Наукова діяльність.
Проводиться психодіагностичне дослідження, яке ставить за мету виявлення
основних особистісних факторів, оцінку уваги, інтелектуальних, мнестичних та
вищих пізнавальних функцій пацієнта.
Проводиться також патопсихологічна та нейропсихологічна діагностика для
диференціації глибини та локалізації дефекту.
Особливого значення набуває нейропсихологічна діагностика та реабілітація
хворих у віддаленому періоді після мозкового інсульту, розроблена на основі
науково-дослідної теми групи.
Наукова тематика передбачає психодіагностику тематичних пацієнтів, аналіз
результатів тестування, здобуття науково доказових висновків на отриманому
підґрунті та впровадження наукової продукції в роботу державних медичних та
освітніх закладів України.
Наразі проводиться впровадження результатів науково-дослідної роботи (НДР)
2014-2016 рр. «Механізми формування обмежень життєдіяльності внаслідок
когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії» та розробляється НДР 20172019 рр. «Розробити підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації осіб
молодого віку, що мали статус дитини-інваліда, виходячи із оцінки їх життєвої
перспективи» (№ державної реєстрації 0117U000279).
Наукова група проводить психокорекційні заходи у вигляді консультування в
індивідуальному форматі та груповому. За необхідності застосовується
психологічна та психофізіологічна корекція.
Також проводиться робота з учасниками АТО та членами їх сімей в рамках
планування наступної НДР групи психоневрології, психотерапії та медичної
психології “Соціально-психологічні основи реінтеграції у суспільство учасників
бойових дій”.
З метою впровадження результатів науково-дослідної діяльності співробітники
групи приймають участь у конференціях, професійних з’їздах та форумах, як
вітчизняних, так і міжнародних, з доповідями та публікаціями.
На основі отриманих результатів видаються друковані матеріали, такі як
методичні рекомендації, статті та посібники.
За роки роботи групи опубліковано більше 200 наукових п раць (монографії,
посібники, методичні рекомендації, статті, тези).

Історія
Група психоневрології, психотерапії та медичної психології бере свій початок
у далекому 1946 році, коли була створена психофізіологічна лабораторія – завідувач
якої була Гарбер.
У 1962 році створено сектор неврології- завідувач Віленський О. Г.
З грудня 1964 р.- психоневрологічний сектор, керівник Войтенко Г. М.
З січня 1969 р. по лютий 1971р. створюється сектор психіатрії та медичної
психології, керівник Віленський О. Г.
З вересня 1972 р. відкривається психоневрологічне відділення, керівник
Віленський О. Г.
З січня 1973 р. групу переформовано в психоневрологічний сектор, який
існував до травня 1975р, керівник Кухтевич І. І.
З травня 1975 р. сектор психіатрії, керівник Віленський О. Г.
З січня 1975 р. по 1976 р. психіатричне відділення було розширено до 25 ліжок,
завідувач відділенням Абессонова А. І., в 1976 р. вводиться штатна одиниця м.н.с.психолог.
З 1976 р. перейменовується в сектор психіатрії, керівник Віленський О. Г.
З 1977 р. в психоневрологічне відділення (завідувач відділенням Єлісейкін)
і психіатричне відділення, керівник Віленський О. Г.
У 1978 р. розширення до 40 ліжок.
З 1979 р. розподіл психіатричного відділення на клінічне відділення на 40 ліжок
(Завідувач Гавриленко Н. А.) і науковий відділ - керівник Віленський О. Г.
З 1983 р. завідувачем клінічним психіатричним відділення призначена
Безкровна.
З 1 липня 1983 відділення психіатрії було закрито.
З 1 березня 2002 р. відкрито відділення медичної психології та психотерапії завідувач Малишкін І. М.
З вересня 2005 р. перейменовано в відділення психотерапії, психосоматики та
медичної психології, завідуюча Мороз С. М.
З 2010 р. перейменовано в наукове відділення психоневрології, психотерапії і
медичної психології. Співробітники: Семеніхіна В. Є., Кущ І. П., Суганяк К. А.,
Храмцова В. В., зав. відділенням д. мед. н., Мороз С. М.
З 2012 року до 2018 р. завідувач відділенням д. мед. н., ст. н. с., Дроздова І. В.
З 2018 р. і на теперішній час керівником групи є Гончар Ю. О.
Співробітники групи: Храмцова В. В., Чирва Є. В.

Теоретичні засади діяльності клінічного психолога
Однією з найважливіших проблем клінічної психології є проблема реакцій
особистості на психологічний стрес. Під стресом в психологічному ракурсі
розуміється вплив на людину, її організм та особистість фруструючих,
психотравмуючих подій з формуванням розладів як на рівні психічного, так і
соматичного реагування.
Вважається, що в умовах впливу на людину психічної травми виникає
альтернатива: або в зв’язку зі стресостійкістю та під впливом методів психологічного
захисту людина залишається психічно та соматично здоровою, або починається
невроз чи психосоматичний розлад.
Вчені підкреслюють, що альтернатива існує і всередині патогенного шляху.
Психосоматичні розлади виникають у тих, хто в силу особистісних особливостей не
може дозволити собі невротичний тип реагування, демонстрацію тривоги або страхів,
фіксацію на власних відчуттях.
Теоретично будь-яке захворювання може бути психосоматичним, оскільки
емоційні чинники через нервові і гуморальні шляхи впливають на всі тілесні процеси.
Описання та види діяльності групи:
Клінічна психологія – спеціальність широкого профілю, що має міжґалузевий
характер і бере участь у вирішенні комплексу завдань в системі охорони здоров’я,
освіти та соціальної допомоги населенню.
Об’єктом клінічної психології є людина з труднощами адаптації і
самореалізації, пов’язаними з її фізичним, соціальним і духовним станом.
Предметом професійної діяльності клінічного психолога є психічні процеси і
стани, індивідуальні і міжособистісні особливості, соціально-психологічні феномени,
які проявляються в різних ґалузях людської діяльності.
Цілі і структура клінічної психології:
1. Вивчення психічних факторів, що впливають на розвиток хвороб, їх профілактику
і лікування;
2. Вивчення впливу хвороб на психіку;
3. Вивчення психічних проявів різних хвороб в їх динаміці;
4. Вивчення порушень розвитку психіки;
5. Розробка принципів і методів психологічного дослідження в клініці і ін.;
Вчені виділяють кілька аспектів впливу на розвиток загальнотеоретичних
питань психології:
❖
вирішення проблеми співвідношення соціального і біологічного в
розвитку психіки;
❖
аналіз компонентів, що входять до складу психічних процесів;
❖
висвітлення питання про співвідношення розвитку і розпаду
психіки;

❖
встановлення ролі особистісного компонента в структурі різних
форм психічної діяльності
Головні підходи:
- Клінічний підхід - встановлення діагнозу і лікування психічної патології
клініко-лабораторними методами (нозологічний підхід, діагностика психічних
порушень);
- Психологічний підхід - вивчення особистості хворої людини психологічними
методами, складання рекомендацій для лікарів (психічний розвиток, дизонтогенез,
патологічне формування особистості, діагностична патопсихологія);
- Біопсихологічний підхід - вивчення зв'язку психічних феноменів з процесами
в органах і системах організму, з пошкодженням структур головного мозку
(психосоматична медицина, нейропсихологія);
(Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология /
В. Д. Менделевич. – 5-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 432 с.
Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и применение /
Ф. Александер. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2018. – 352 с.)

Головними стають питання про:
-

механізми формування пов’язаних зі стресом порушень;
вибір невротичного або психосоматичного шляху синдромогенеза;
преморбідні індивідуально-психологічні особливості, які сприяють та
перешкоджають появі розладів;

На ці та набагато більше питань ми будемо намагатися відповісти разом з Вами.
Запрошуємо до нашого відділення, де ви зможете отримати професійну допомогу та
підтримку у Вашій життєвій ситуації. Ми будемо раді бачити Вас!

