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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Доктор медичних наук, 19.00.04 – медична психологія 

Вчене звання  Доцент 

Посада Професор кафедри  

Кафедра Внутрішньої медицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році  «Фізична реабілітація, спортивна медицина»; «Психіатрія та наркологія»;  

 

У попередні періоди «Дитяча психіатрія», «Пропедевтика психічних захворювань», 
«Патопсихологія», «Медична психологія», «Психотерапія», 
«Психогенетика» 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 09.2021 року по 
теперішній 

час 
 

Посада професор кафедри внутрішньої медицини 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, проспект Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03022, Україна, 
http://biology.univ.kiev.ua 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 10.2016 по 09.2021 Провідний науковий співробітник «Інституту психіатрії МОЗ України» 

ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України», вул. Кирилівська, 103, м. Київ 

Сфера діяльності або сектор Охорона здоров’я 

З 02.2016 по 09.2016 Посада завідувач кафедри пихології МАУП 

Міжрегіональна академія управління персоналом, вул. Фрометівська, 2, м. Київ 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 09.2000 по 02.2016 Посада асистент, доцент кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії НМАПО 
імені П.Л. Шупика 

Національний медична академія післядипломної освіти імені П.Л Шупика, вул. 
Дорогожицька,9, м. Київ 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

З 10.1999 по 09.2000 Провідний науковий співробітник Інституту соціальної і судової психіатрії  

Інститут соціальної і судової психіатрії МОЗ України, вул. Кирилівська, 103, м. Київ 

Сфера діяльності або сектор Охорона здоров’я 

З 10.1996 по 09.1999 Асистент кафедри наркології, психіатрії та психотерапії ФУЛ Вінницького медичного 
університету імені М.І. Пирогова  

Вінницький медичний університет імені М.І. Пирогова, вул. Пирогова,56, м. Вінниця 

Сфера діяльності або сектор Освіта 
 

mailto:drevitska@ukr.net
http://biology.univ.kiev.ua/


 

  

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2021 року по 2022 рік) 

Магістрант Національного педагогічного університету імені Н.П. Драгоманова 

Отримана кваліфікація магістр за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 
тема магістерської роботи: «Фізична терапія жінок 65-75 років з поліартритом на 
амбулаторному етапі»  

(З 1996 року по 1999 рік) 

Докторантка Інституту соціальної і судової психіатрії 

Отримана кваліфікація доктор медичних наук (захищена в 2014 році), спеціальність 
19.00.04 – медична психологія, тема дисертації – «Клініко-психологічна 
характеристика пограничних психічних розладів у дітей молодшого шкільного віку 

та система їх психологічного супроводу» 

(З 1994 року по 1995 рік) 
Магістрант Інституту державного управління при президентові України 

Отримана кваліфікація магістр за спеціальністю «Магістр охороною здоров’я». Тема 
магістерської роботи: «Система психопрофілактики для дітей України» 

(З 1989 року по 1992 рік) 

Аспірантка кафедри психотерапії Харківського інституту удосконалення лікарів  

Отримана кваліфікація кандидат медичних наук, спеціальність 14.00.18 – психіатрія, 
тема дисертації - «Клиника и психотерапия психогенных расстройств у детей при 
оперативном лечении хронического тонзиллита и аденоидных вегетаций» 

(З 1982 року по 1983 рік) 
Клінічний інтерн Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова 

Отримана кваліфікація лікар-психіатр 

(З 1976 року по 1982 рік) 
Студентка Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова 

Отримана кваліфікація лікар 

 
 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

 
Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська, рівень C1/C2 

Іноземна мова 2 Англійська, рівень B2 

Іноземна мова 3 Німецька, рівень В1-В2 

Комунікаційна компетентність Комунікаційна компетентність набута в процесі набуття кваліфікації та роботи 
лікарем-психіатром, лікарем-дитячим психіатром, лікарем-медичним психологом; у 
процесі викладання студентам, психологам і лікарям на кафедрах: ФУЛ Вінницького 
медичного університету імені М. І. Пирогова; дитячої, соціальної та судової психіатрії 
НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедрах психології ряду ВНЗ м. Києва. 
Високий рівень комунікації набуто також в процесі: навчання в аспірантурі на 

кафедрі психотерапії ХІУЛ; магістратурі Інституту державного управління; 
стажування за україно-американською програмою: «Помічник Голови Постійної 
комісії Верховної Ради України»; магістратурі НПУ імені М.П. Драгоманова; навчання 
в докторантурі та виступів на конференціях; проведення волонтерської роботи. 

Комп’ютерні навички Використання електронних баз даних для аналізу, використання програмного 
забезпечення для створення мультимедійних презентацій та обробки цифрових 
зображень, проведення онлайн-презентацій та онлайн-навчання студентів. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію методами медичної психології: психодіагностики, психологічної корекції та 
психотерапії (за техніками: аутотренінг, гештальт-терапія, НЛП, арт-терапія); 
методами діагностики та лікування психічних розладів у дітей;  (фармакотерапія і 
комплементарні методи); методами комплексної фізичної терапії (терапевтичні 
вправи, техніки масажу та акупресури, дієтетики та  акватерапії). 

Області професійних інтересів Медична психологія, психотерапія, психіатрія, психогенетика, нейропсихологія, 
фізична терапія, комплементарна медицина 

  

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 
 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



 

Публікації 1. Аналіз даних про завершені суїциди у військовослужбовців і рекомендації щодо їх 
профілактики /О.О. Древіцька, Л.В. Буцька, О.Г. Сиропятов та ін. //Терапевтика, том 3, №1, 
2022, с. 48-54. https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/issue/view/6/11 

2. Гендерні особливості стресу, тривоги та депресії у студентів під час пандемії COVID -19 / 
О.В. Рубаник., Д.Р. Хандріка, О.О. Древіцька// Перспективи розвитку сучасної психології: 

збірник наукових праць. Випуск 10. Переяслав: УГСП, 2022. С. 67-73  
3. Дослідження взаємозв’язку показників тривожності й депресії з рівнем фізичної активності у 

студентів вищих навчальних закладів./ М.С. Сбітнєва, Є.Є. Скібицький, О.О. Древіцька // 
Перспективи розвитку сучасної психології: збірник наукових праць. Випуск 10. Переяслав: 
УГСП, 2022. С. 74-80.  

4. Етіопатогенетичні фактори пограничних психічних розладів у дітей 7-10 років/ О. Древіцька 
// Психологічне здоров’я. Вип 2 (2022) с. 34-44 https://doi.org/10.32689/2663-0672-2021-2-5 

5. Характеристика клинической симптоматики при психотических расстройствах у 
комбатантов/ С.И. Табачников., В.Д. Мишиев, О.О. Древицкая та ін.// Psychiatry 
psychotherapy and clinical psychology", 2021, volume 12, № 2 pp. 220-230.  
(в базі Scopus) 

6. Application of the multilevel multidisciplinary approach at rehabilitation of the persons working in 
the conditions of high psychophysical loadings and suffering from pain syndromes” / Butska L., 
Drevitska O., Lenha E. //Role of science and education for sustainable development, Publishing 

House of University of Technology, Katowice,, 2021, P 722-733 
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11781/1/ilovepdf_merged%20%281%29.pdf 
(Зарубіжна колективна монографія)  

7. Аналіз окремих показників завершених суїцидів серед військовослужбовців.  / О. Древіцька, 
О. Сиропятов, Л. Буцька та ін. //Збірник наукових праць SCIENTIA., 2021. С.37-41. 
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17117  
(Зарубіжна колективна монографія)  

8. Когнітивний дефіцит у дітей з невротичними психічними розладами / О.О. Древіцька // 
Психологічне здоров’я. Вип. 2 (2021) с. 45-54 

 http://journals.maup.com.ua/index.php/psych-health/article/view/139 
9. Характеристика клінічної симтоматики при психотичних розладах у комбатантів / 

Є. М. Харченко, О. О. Древіцька, О. Г. Сиропятов та ін. // Психологічне здоров’я. Вип. 1 
(2020).  http://maup.com.ua/assets/files/psihologz/2020-1/harchenko.pdf  
DOI: 10.32689/2663-0672-2020-1-4-209-229 

10. Нові можливості використання тесту «Прогноз» / В.Я. Пішель, О.О. Древіцька, 
М.Ю.Полив’яна //Архів психіатрії. – 2019. - № 2 (97). С.184-185. 

11. Поширеність та структура психотичних розладів в учасників бойових дій / В.Я. Пішель, 
Т.Ю.Ільницька, О.О.Древіцька, М.Ю.Полив’яна // Архів психіатрії. – 2019. - № 2 (97). - С.185-
187. 

12. Динамика состояния пациентов с деменцией в условиях стационарного и амбулаторного 
лечения  / И. Я. Пинчук, О. М. Мышакивская, О. О. Древицкая, А. В. Колодежный  // 
Психиатрия, психотерапия и клиническая психология 2019 т. 10 №3  - С. 495-501   
(в базі Scopus) 

13. Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними 
офіційної статистики 2015-2017 рр.) / Пішель В.Я., Древіцька О.О., Полив’яна М.Ю. //Архів 
психіатрії. – 2018. - № 3 (94). – С.132-135. 

14. Ігроманія: сучасні реалії та шляхи подолання/ І.Я. Пінчук, С.І. Табачніков, О.О. Древіцька, 
ін.– К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2018. 60 с. 
(Колективна монографія) 

15. Когнітивний дефіцит у дітей із невротичними психічними розладами/ О.О. Древіцька // 
Психологічне здоров’я. Вип. (2018) С. 45-54 

16. Психофізіологічна реабілітація при больових синдромах/ Л.В. Буцька, О.О. Древіцька, 
Чухраєв М.В. // ДП «Вид. дім «Персонал», Київ –2018. – 208 с. ISBN 978-617-02-0291-8 

(Монографія) 
17. Психопрофілактика межових психічних розладів у дітей /О.О. Древіцька// Міжнародний 

психіатричний, психотерапевтичний психоаналітичний журнал. – Т.10 №1-2 (33 ) 2017. – С. 
10-12 

18. Емоційно-поведінкові розлади у дітей молодшого шкільного віку з пограничним когнітивним 
дефіцитом /О.О. Древіцька//Психічне здоров’я. Спецвипуск 1 (50) 2017 року. – С. 18-20 

19. Особливості перебігу та профілактика синдрому емоційного вигоряння в медичних 
психологів  International research and practice conference «Innovative technology in medicine: 
experience of Poland and Ukraine»: Conference procedings, April 28-29, 2017. Lublin Science and 
Technology Park S.A.. – С.196-199 

20. Психіатричні центри денного догляду – перспективний напрям розвитку психіатричної 
допомоги/І. Пінчук, О. Древіцька, О. Мишаківська// Архів психіатрії - 2017. № 1 (88),- С.74-76 

лідження біологічних факторів етіопатогенезу погра-ничних психічних розладів у дітей Психічне 

https://terapevtyka.com.ua/index.php/journal/issue/view/6/11
https://doi.org/10.32689/2663-0672-2021-2-5
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11781/1/ilovepdf_merged%20%281%29.pdf
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/17117
http://journals.maup.com.ua/index.php/psych-health/article/view/139
http://maup.com.ua/assets/files/psihologz/2020-1/harchenko.pdf
http://maup.com.ua/assets/files/psihologz/2018-1/046.pdf


 

  

Патенти  Патент на винахід: «Спосіб «ДІМА» (динамічна інверсія міжпівкульових асиметрій) визначення 
екстремального інформаційного навантаження людини», співав. Седаков. І.О., Єна А.І. та ін. 

Конференції - «Зміцнення психофізичної стійкості громадян» Участь і доповідь на І Міжнародної науково-
практичної конференції: «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: 
Методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP) – К. КНУ імені Тараса 
Шевченка, жовтень 2022 

- Участь і доповідь на Х Науково-практичній конференції: «Перспективи розвитку сучасної 
психології» Переяслав:  

- Участь і доповідь на науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Між тілом і 
душею», Київ, 10-12 вересня 2021 року – сертифікат 

- «Ліворукість як психогенетична особливість дитини і дорослого» Модератор і спікер на ІІ 
Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здоров’я дітей – інвестиція в 
майбутнє», присвяченій Міжнародному дню захисту дітей та пам’яті професорів Антуана 
Лісеця і  Анатолія Чуприкова 1 червня 2021 ПрАТ «ВНЗ «МАУП», вул Фрометівська, 2 м. Київ,  
«Навчання військових і цивільних лікарів та психологів за темою профілактики суїцидальної 
поведінки військовослужбовців» на Науково-практичній конференції з міжнародною участю: 
«Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи 
охорони здоров’я», НМАПО імені П.Л. Шупика, 2020 

- «Підвищення стресовитривалості у  військових» на науково-практичній конференції: 
«Філософсько-соціологічні та психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до 
виконання завдань в особливих умовах», Національний університет оборони України імені 
Івана Черняховського 5 листопада 2020 

 
 

Членство Академік НАНВО (Національної академії наук вищої освіти) України, академік МАОН (Міжнародної 
академії освіти і науки), член АПУ (Асоціації психіатрів України) 

Цитування h-index (Google Scholar-4) 

Сертифікати - Сертифікат за результатами Стажування за міжнародною програмою: «Case discussion 
summer school (ICDSS) from 03th of October to 7th of October 2022, Munich,  

- Сертифікат за участь у І Міжнародній науково-практичній конференції: «Психологічне 
здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: Методологія дослідження, реалії та 
перспективи» (PHPCPG: MR, RP) – К. КНУ імені Тараса Шевченка, жовтень 2022 

- Сертифікат за участь у Х Науково-практичній конференції: «Перспективи розвитку сучасної 
психології» Переяслав: УГСП, 2022. 

- Сертифікат за участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю: «Між тілом і 
душею», Київ, 10-12 вересня 2021 року  

- Сертифікат за участь у ІІ Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здоров’я 
дітей – інвестиція в майбутнє», присвяченій Міжнародному дню захисту дітей та памяті 
професорів Антуана Лісеця і  Анатолія Чуприкова 1 червня 2021 ПрАТ «ВНЗ «МАУП», вул 
Фрометівська, 2 м. Київ,  

- Сертифікат за участь у науково-практичній конференції: «Філософсько-соціологічні та 
психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в особливих 
умовах», Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, 5 листопада  
2020 р. Сертифікат за участь у Науково-практичній конференції з міжнародною участю: 
«Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи 
охорони здоров’я», м. Київ, НМАПО імені П.Л. Шупика, 9 жовтня 2020 р.  

- Сертифікат за участь у УІІ щорічній міжнародній конференції «Психіатрія ХХІ століття: 
Інновації в медицині залежностей», Київ, 18-19.04 2019 р.  

- Сертифікат за участь у тренінгу: «Психоосвітня інтервенція за участю членів сім’ї», (тренери: - 
проф. Х. Бергер і дипл-психолог Х. Гуніа, німецькі колеги з м. Дармштадт), Київ, 16.-17.04.2019 
р. – сертифікат 

- Сертифікат за участь у УІІ щорічній міжнародній конференції «Психіатрія ХХІ століття: 
Інновації в медицині залежностей», Київ, 18-19.04 2019 р.  

 

 
 
 
 
 


