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1 КУРС 

 

1. Основи психології  

 Навчальна дисципліна «Основи психології» є теоретичним фундаментом циклу 

психологічних  дисциплін та надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 

психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  психологічних вмінь, що є 

одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; 

сприяє вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, теорії, 

концепції, категорії, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та 

формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи психології» базується на 

вивченні студентами філософії, соціології, фізіології; закладає основи вивчення студентами 

медичної психології, психології спілкування, соціальної психології, а також ряду клінічних  

дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології» є ознайомлення 

студентів з основними проблемами психології на сучасному етапі розбудови суспільства; 

надання можливості студентам не лише оволодіти системою психологічних знань, основних 

категорій психології, ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями 

психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі  медико-

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

майбутній діяльності лікаря. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології» є: сформувати у 

студентів систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями 

психології; ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями 

психічних процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними 

особливостями людини; висвітлити проблему психологічних особливостей діяльності та 

спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; 

сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в 

аналізі різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів 

впливу на особистість хворої людини. 

 

2. Основи педагогіки  

Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» дає студентам уявлення про специфіку 

педагогічних проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, 

характером педагогічної діяльності в цілому;  закладає основи педагогічного мислення, 

формує уміння застосовувати знання з педагогіки у професійній діяльності, а також надає 

можливість не тільки оволодіти системою педагогічних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця.  

Програма упорядкована із застосуванням сучасних психолого-педагогічних принципів 

організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні педагогічні положення, теорії, 

концепції, категорії, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» базується на 

вивченні студентами філософії, історії, психології, фізіології; закладає основи вивчення 



студентами вікової та педагогічної психології, психології спілкування, соціальної психології, 

а також ряду  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців, отримання знань про основні категорії 

педагогіки, методи, засоби та сучасні педагогічні технології,  а також ознайомлення 

студентів з основними проблемами педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; 

надання можливості студентам не лише оволодіти системою педагогічних знань, ознайомити 

їх з загальними поняттями та закономірностями розвитку та формування особистості у 

навчально-виховному процесі, а й забезпечити формування на цій основі  педагогічних вмінь 

та навичок застосування їх у професійній діяльності, що є одним з важливих елементів у 

підготовці майбутніх лікарів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є: формування у 

студентів знань щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий освітній 

простір; теоретичних основ педагогіки  з урахуванням  сучасного стану розвитку освіти  в 

Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм навчально-

виховного процесу; педагогічної  компетентності майбутніх фахівців; основ педагогічної 

комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та навичок 

використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

 

3. Психологія спілкування  

Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» є теоретичним фундаментом 

побудови майбутньої успішної взаємодії лікаря та пацієнта і надає можливість студентам не 

тільки оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних 

методів впливу на особистість хворого. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, 

механізми, форми процесу спілкування та індивідуально-психологічні відмінності 

особистості, що проявляються у професійному спілкуванні. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» 

базується на вивченні студентами філософії, соціології; закладає основи вивчення 

студентами медичної психології, соціальної психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  

що передбачає інтеграцію з ними. 

Курс «Психологія спілкування» дозволить студенту адекватно визначати соціо- та 

психогенні фактори захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   

якість   та   ефективність терапевтичних впливів. Знання  основних побудови процесу 

спілкування в групі дозволить створювати оптимальний психологічний клімат в трудовому 

колективі, вдосконалювати взаємовідносини між лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. 

Знання основних принципів та правил ефективного спілкування дозволить встановлювати 

більш повний особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, 

оптимізувати його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. Ознайомлення  

з  основами  психології спілкування дозволить майбутньому лікарю знаходити шляхи 

активізації внутрішніх резервів хворого для подолання наслідків стресів та невротичних 

нашарувань та для досягнення успішної соціальної адаптації та найшвидшого одужання. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей процесу спілкування, факторів успішної комунікації, основних законів 

соціальної перцепції, особливостей інтеракцій та знайомленням з ефективними прийомами 

спілкування лікаря та пацієнтів різних вікових груп і їх родичами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія спілкування» є: сформувати 

у студентів систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями 

психології спілкування; комунікативними навичками лікаря; ознайомити із 

закономірностями формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу; поняттям 



вербальної та невербальної комунікації; розгляд перцептивних механізмів та ефектів 

соціальної перцепції; аналіз причин виникнення труднощів у спілкуванні; сприяти 

вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі 

різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на 

особистість хворої людини. 

 

3 КУРС 

1. Основи соціальної психології  

Навчальна дисципліна «Основи соціальної психології »: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, психології 

особистості, психології спілкування, експериментальної психології та інтегрується з цими 

дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню фундаментальних знань щодо соціо- та психогенних факторів 

захворювань, з метою створення умов    психопрофілактики та   підвищення   якості   та   

ефективності психотерапевтичних впливів. 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у соціальній взаємодії 

особистості та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань про 

включення особистості в різні соціальні групи, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних та педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній 

підготовці та майбутній діяльності лікаря-психолога; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання пацієнта в контексті 

лікувального процесу з метою його повноцінної адаптації до умов лікувального процесу. 

Метою курсу є засвоєння    механізмів та прийомів соціальної перцепції та способів 

психологічного впливу в процесі спілкування, визначення структури міжособистісних 

стосунків в групі, розкриття системи установок в пізнанні в соціально-психологічної 

реальності, пізнання структури групи, динаміки групових процесів та прийомів створення 

сприятливого психологічного клімату в групі, розуміння методики проводення соціально-

психологічного дослідження. 

 Курс дозволить студенту адекватно визначати соціо- та психогенні фактори 

захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   якість   та   ефективність 

психотерапевтичних впливів. Знання  основних соціально-психологічних закономірностей   

функціонування   медичних   підрозділів   дозволить створювати оптимальний психологічний 

клімат медичних колективів, вдосконалювати взаємовідносини між самими лікарями, а 

також між лікарем та пацієнтом. Знання основних принципів та правил ефективного 

спілкування дозволить встановлювати більш повний особистісний контакт з хворим, 

гармонізувати його відносини з оточуючими, оптимізувати його адаптацію до соціального 

середовища під час реабілітації. 

Ознайомлення  з  основами  соціально-психологічного  тренінгу дозволить 

майбутньому лікарю-психологу знаходити шляхи активізації внутрішніх резервів хворого 

для подолання наслідків стресів та невротичних нашарувань та для досягнення успішної 

соціальної адаптації. є глибоке вивчення й усвідомлення основних психолого-фізіологічних 

вікових відмінностей пацієнтів.  

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей входження особистості в групу, механізмів її соціалізації та десоціалізації, 

засвоєння статусно-рольвих характеристик особистості та закономірностей формування 

групи як спільноти людей.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення „Соціальної 

психології” дозволяють інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря- 



 

2. Психологія емоцій  

Навчальна дисципліна «Психологія емоцій» знайомить студентів з теоретичною 

основою проблеми дослідження емоційної сфери особистості, психологічними 

особливостями розвитку емоційної компетентності та практичною роботою з емоційними 

станами.  

Елективний курс «Психологія емоцій» є інтегративним, тому висвітлення окремих 

питань курсу, зокрема, теорій емоцій, проблеми впливу емоцій на свідомість і поведінку 

людини, взаємозв‘язку емоцій і когнітивних процесів включає актуалізацію знань студентів 

із загальної психології, психології особистості, психології спілкування та  психофізіології. 

Проблеми курсу можуть розглядатись також в контексті вивчення інших психологічних 

дисциплін: «Медична психологія», «Психологія професійної діяльності медика», 

«Психологія здоров‘я», «Психотерапія» та ін. 

Проблема формування емоційної сфери майбутнього фахівця є вкрай  важливою у 

педагогіці і психології сучасної вищої школи. Процес формування емоційної сфери є одним з 

напрямків розвитку професіоналізму. Емоційна компетентність особистості студента-медика 

сприяє соціалізації і професійному становленню майбутнього фахівця. 

Доцільність введення даного курсу зумовлена рядом об‘єктивних та суб‘єктивних 

факторів, складними соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються у 

сучасному суспільстві. Очевидно, що сьогодні виявилася тенденція раціонального ставлення 

до життя, а також негативної установки відносно емоцій як явищу внутрішнього життя 

людини. Все це знаходить відображення в образі сучасної людини, яка позбавлена емоцій. В 

результаті виникають труднощі у психологічній переробці емоційних станів і як наслідок – 

виникнення болів і неприємних відчуттів різної локалізації. Це призводить чи може 

призвести до повної дезінтеграції різних психічних сфер і перш за все – емоційної. В решті 

решт  недооцінка  важливості емоційної складової призводить до втрати навичок 

психогігієни емоційного життя. Більш того, культура емоційного життя сучасної людини – 

вміння словами, фарбами, рухами виразити себе – мало усвідомлюється як спеціальне 

завдання у сучасній освіті.  

Все це дає привід стверджувати, що в педагогічних цілях вкрай важливо приділяти 

певну увагу формуванню і вдосконаленню емоційної сфери студентів. Крім того, як свідчить 

досвід, починати процес формування емоційної сфери необхідно ще в період професійної 

підготовки у ВНЗ. 

Вивчення курсу дає можливість студентам з‘ясувати сутність та онтогенез емоційної 

сфери особистості, зрозуміти значення емоцій для здорової і хворої людини, роль емоційної 

сфери у виникненні та лікуванні психічних і психосоматичних захворювань, а також 

усвідомити необхідність врахування емоційного стану в процесі лікування, визначити базові 

емоції, встановити яким чином проявляється і переживається, які функції виконує кожна з 

них.  

Професійна взаємодія лікаря та пацієнта повинна ґрунтуватися на глибокому 

усвідомленні та розумінні індивідуально-психологічних і, зокрема, емоційних відмінностей 

хворого, а сприймання людини, дослідження емоційної сфери її особистості в нормі і 

патології дозволить лікарю не тільки оптимізувати процес діагностики та об‘єктивно 

оцінювати особистість пацієнта, а й підвищити ефективність лікувальних та 

психотерапевтичних стратегій і впливів. 

Передбачені навчальним планом години розподілені на аудиторні заняття та 

самостійну роботу студентів, що дає можливість не лише ознайомитися з теоретичним 

матеріалом, а й допомогти сформувати у студентів навички й вміння самостійної наукової 

роботи. 

Мета курсу  полягає у всебічному вивченні психологічної сутності емоційної сфери 

особистості та засвоєнні основних її властивостей, зокрема, функціонування і 

характеристики емоційних станів,  специфіки взаємодії емоцій і процесів розвитку 



особистості та соціальних відношень, аналізі впливу індивідуальних властивостей на 

емоційну сферу особистості, усвідомленні ролі емоційних явищ в становленні 

взаємовідносин між людьми та впливі емоцій на здоров‘я людини. 

Передбачається, що основні структурні компоненти емоційної сфери особистості 

розглядатимуться з точки зору різних теорій особистості і емоцій, що забезпечить цілісне й 

критичне розуміння природи людської емоційності. 

В результаті вивчення  елективного курсу «Психологія емоцій» студент повинен: 

Знати сутність поняття та походження емоцій; загальні підходи щодо вивчення 

проблеми емоційності; сучасний стан проблеми емоцій у психологічній науці; фізіологічні 

механізми емоцій; зв‘язок емоцій з когнітивними процесами; класифікацію методів 

дослідження емоційної сфери; індивідуальну специфіку емоційних процесів; статеві, фахові 

та соціокультурні емоційні відмінності; основні параметри прояву емоційних процесів; 

загальну характеристику емоційних станів; роль емоцій у виникненні та лікуванні психічних 

і психосоматичних захворювань; вплив спілкування на емоційну сферу особистості; 

необхідність врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. 

Вміти   оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології емоцій; 

характеризувати історію вивчення питання емоцій; визначати роль емоцій в житті та 

діяльності людини; аналізувати основні структурні компоненти емоційності та індивідуальні 

відмінності її прояву, порівнювати особливості перебігу емоційних станів у здорової та 

хворої людини; класифікувати емоції; пояснити функції емоцій; виявляти особливості 

прояву емоцій в нормі і патології; розкривати взаємозв‘язок емоцій з іншими психічними 

процесами; охарактеризувати емоційні стани; обґрунтовувати значення і необхідність 

врахування емоційних властивостей в майбутній професійній діяльності. 

 Навчитись застосовувати теоретичні концепції різних психологічних шкіл і напрямів 

у тлумаченні основних питань психології емоцій; визначати основні структурні компоненти 

емоційності; використовувати методи діагностики емоційної сфери особистості та сучасні 

техніки управління емоціями; розрізняти патологічні емоційні стани; регулювати емоційні 

стани; позбавлятися небажаних емоцій; визначати характер емоційних переживань за 

зовнішніми проявами (виразом обличчя, мімікою, жестами тощо); визначати емоційні 

відмінності особистості за їхніми проявами в процесі спілкування та діяльності; враховувати 

емоційний стан пацієнта в процесі лікування.  

 

4 КУРС 

 

2. Психологія дитинства («Педіатрія»)  

Дисципліна "Психологія дитинства" є важливою частиною загальної системи 

професійної підготовки студентів медико-психологічного факультету. Згідно з навчальним 

планом вивчення соціальної психології здійснюється на 3-му курсі. 

Вибіркова дисципліна «Психологія дитинства»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, 

психології особистості, психології спілкування, експериментальної психології та 

інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню психологічних знань з основних проблем дитинства та допоможе 

студентам зрозуміти індивідуальну своєрідність розвитку кожної дитини, 

неповторність формування її особистості як в літичні  періоди, так і в періоди вікових 

криз; 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у взаємодії батьків 

та дітей та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам бачити та правильно аналізувати різного роду вікові 

особливості їх пацієнтів, осмислювати та знаходити найбільш доцільні та професійно 



адекватні способи спілкування з дитиною, з метою забезпечення її фізичного та 

психічного здоров’я; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання з дитиною в 

контексті лікувального процесу з метою її повноцінної адаптації до умов лікувального 

процесу. 

 

Метою даного курсу є оволодіння знаннями про вікові закономірності розвитку 

психіки дитини з метою формування вмінь та навичок відбору найбільш елективних 

прийомів і форм роботи з дітьми. 

Оволодіння теоретичними знаннями даного курсу перш за все підпорядковано 

формуванню вмінь практичного розв’язання проблем, пов’язаних із психологічним 

здоров’ям дитини: діагностика, корекція, психотерапія. 

Професіоналізм майбутнього лікаря значною мірою визначається рівнем його 

психологічної грамотності як у теоретичному, так і у практичному контексті. 

Виходячи з вимог до професійної підготовки сучасного лікаря-психолога і змісту 

вибіркової дисципліни  "Психологія дитинства" визначаються її програмно-цільові 

установки. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей розвитку дитини, механізмів її соціалізації, засвоєння норм і правил 

взаємодії з батьками й однолітками та закономірностей паталогізації цих стосунків, а також 

психологічних особливостей хворої дитини.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення „Психології 

дитинства” дозволяють інтегрувати знання про дитинство, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря-психолога. 

 

6 КУРС 

 

1. Психологія та психотерапія посттравматичних станів  

Курс «Психологія та психотерапія посттравматичних станів» інтегративний, тому 

висвітлення окремих питань курсу включає актуалізацію знань студентів із загальної, 

медичної та соціальної психології, основ психодіагностики, психологічного консультування, 

психокорекції, психотерапії та психіатрії. 

Опанування курсу дає можливість студентам навчитись своєчасно діагностувати 

патологічні стани, впливати на процес одужання, вивчити основи вирішення питань 

соціальної та трудової реабілітації людей із різними видами посттравматичних станів; 

навчитись виявляти психологічні особливості осіб із посттравматичними станами; опанувати 

психічні фактори, що мають вплив на виникнення, перебіг, профілактику, лікування та 

прогноз посттравматичних станів; вивчити принципи та методи психологічного дослідження 

в психіатричних лікарнях та психоневрологічних відділеннях; опанувати знання відносно 

особливостей міжособистісної взаємодії осіб, що страждають на посттравматичні розладами, 

із найближчим оточенням; виявляти та запобігати виникненню психологічних передумов 

щодо рецидивів симптомів посттравматичних станів. 

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекції практичні заняття та 

самостійну роботу. 

Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а 

й поглибити знання теорії за допомогою практичних занять; допомагають сформувати у 

студентів навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють 

також оволодінню практичними навичками і вміннями. 

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, а також 

організацію самостійної роботи студентів та проведення практичних та консультативних 

занять. 



Основна мета курсу – ознайомити студентів із закономірностями розвитку 

посттравматичних станів, їх основними формами та способами подолання, що сприятиме 

підготовці фахівця, здатного забезпечити високий рівень лікувально-профілактичної медико-

психологічної роботи при роботі з різними групами населення, важливим також є розвиток 

здатності у студентів творчого підходу до процесу діяльності. 

Завдання курсу: 

 Ознайомлення з теоретичними, методичними основами психології посттравматичних 

станів у медико-психологічній практиці, психодіагностики, психопрофілактики, 

психологічного консультування та психотерапії; 

 Оволодіння студентами практичними вміннями і навичками психодіагностики та 

психологічного консультування, психопрофілактики, психогігієни та психотерапії, що 

застосовуються у психології посттравматичних станів; 

 Вироблення навичок практичного втілення вмінь методів психодіагностики, 

психологічного консультування, психопрофілактики, психогігієни та психотерапії, що 

застосовуються у психології посттравматичних станів; 

 Оволодіння такими базовими поняттями психології посттравматичних станів як 

посттравматичний стресовий розлад, стрес, гостра реакція на стрес, травматична 

ситуація, фрустрація, розлад адаптації; 

  Розвиток навичок науково-дослідницької роботи студентів, наполегливості та 

активності в оволодінні основами майбутньої професії. 

 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – 5 КУРСІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

1 КУРС 

 

1. Основи психології. Основи педагогіки  

Навчальна дисципліна «Основи психології. Основи педагогіки» є теоретичним 

фундаментом циклу психолого-педагогічних  дисциплін та надає можливість студентам не 

тільки оволодіти системою психологічних та педагогічних знань, а й забезпечує формування 

на цій основі  психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній 

підготовці та професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню питань побудови та 

організації міжособистісної взаємодії в колективі, в осмисленні найбільш ефективних 

методів впливу на особистість, а також дає студентам уявлення про специфіку педагогічних 

проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, характером 

педагогічної діяльності в цілому; закладає основи педагогічного мислення. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, теорії, 

концепції, категорії, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та 

формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи психології. Основи 

педагогіки» базується на вивченні студентами філософії, соціології, фізіології; закладає 

основи вивчення студентами медичної психології, психології спілкування, соціальної 

психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є 

ознайомлення студентів з основними проблемами психології та педагогіки на сучасному 

етапі розбудови суспільства; надання можливості студентам не лише оволодіти системою 

психолого-педагогічних знань, основних категорій психології та педагогіки, ознайомити 

студентів з загальними поняттями та закономірностями психічної діяльності людини, а й 

забезпечити формування на цій основі  медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих 

елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря. 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» 

є: сформувати у студентів систему психолого-педагогічних знань; оволодіти основними 

категоріями та поняттями психології та педагогіки; ознайомити із закономірностями 

формування та основними властивостями психічних процесів особистості, емоційно-

вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; висвітлити проблему психолого-

педагогічних особливостей діяльності та спілкування особистості; розкрити нові можливості 

професійної лікарської діяльності; сприяти вирішенню питань побудови та організації 

міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду педагогічних ситуацій, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини і у розумінні 

питань самоосвіти та самовиховання. 

 

2. Психологія спілкування  

Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» є теоретичним фундаментом 

побудови майбутньої успішної взаємодії лікаря та пацієнта і надає можливість студентам не 

тільки оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних 

методів впливу на особистість хворого. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, 

механізми, форми процесу спілкування та індивідуально-психологічні відмінності 

особистості, що проявляються у професійному спілкуванні. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» 

базується на вивченні студентами філософії, соціології; закладає основи вивчення 

студентами медичної психології, соціальної психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  

що передбачає інтеграцію з ними. 

Курс «Психологія спілкування» дозволить студенту адекватно визначати соціо- та 

психогенні фактори захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   

якість   та   ефективність терапевтичних впливів. Знання  основних побудови процесу 

спілкування в групі дозволить створювати оптимальний психологічний клімат в трудвому 

колективі, вдосконалювати взаємовідносини між лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. 

Знання основних принципів та правил ефективного спілкування дозволить встановлювати 

більш повний особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, 

оптимізувати його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. Ознайомлення  

з  основами  психології спілкування дозволить майбутньому лікарю знаходити шляхи 

активізації внутрішніх резервів хворого для подолання наслідків стресів та невротичних 

нашарувань та для досягнення успішної соціальної адаптації та найшвидшого одужання. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей процесу спілкування, факторів успішної комунікації, основних законів 

соціальної перцепції, особливостей інтеракцій та знайомленням з ефективними прийомами 

спілкування лікаря та пацієнтів різних вікових груп і їх родичами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія спілкування» є: сформувати 

у студентів систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями 

психології спілкування; ознайомити із закономірностями формування потреби в спілкуванні 

в процесі онтогенезу; поняттям вербальної та невербальної комунікації; розгляд 

перцептивних механізмів та ефектів соціальної перцепції; аналіз причин виникнення 

труднощів у спілкуванні; сприяти вирішенню питань побудови та організації 

міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду професійних ситуацій, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини. 

 

 

3 КУРС 

1. Основи соціальної психології  



Навчальна дисципліна «Основи соціальної психологія»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, психології 

особистості, психології спілкування, експериментальної психології та інтегрується з цими 

дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню фундаментальних знань щодо соціо- та психогенних факторів 

захворювань, з метою створення умов    психопрофілактики та   підвищення   якості   та   

ефективності психотерапевтичних впливів. 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у соціальній взаємодії 

особистості та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань про 

включення особистості в різні соціальні групи, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних та педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній 

підготовці та майбутній діяльності лікаря-психолога; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання пацієнта в контексті 

лікувального процесу з метою його повноцінної адаптації до умов лікувального процесу. 

Метою курсу є засвоєння    механізмів та прийомів соціальної перцепції та способів 

психологічного впливу в процесі спілкування, визначення структури міжособистісних 

стосунків в групі, розкриття системи установок в пізнанні в соціально-психологічної 

реальності, пізнання структури групи, динаміки групових процесів та прийомів створення 

сприятливого психологічного клімату в групі, розуміння методики проводення соціально-

психологічного дослідження. 

 „Основи соціальної психології” дозволить студенту адекватно визначати соціо- та 

психогенні фактори захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   

якість   та   ефективність психотерапевтичних впливів. Знання  основних соціально-

психологічних закономірностей   функціонування   медичних   підрозділів   дозволить 

створювати оптимальний психологічний клімат медичних колективів, вдосконалювати 

взаємовідносини між самими лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. Знання основних 

принципів та правил ефективного спілкування дозволить встановлювати більш повний 

особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, оптимізувати 

його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей входження особистості в групу, механізмів її соціалізації та десоціалізації, 

засвоєння статусно-рольвих характеристик особистості та закономірностей формування 

групи як спільноти людей.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення „Соціальної 

психології” дозволяють інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря. 

 

2.  Психологія емоцій  

Навчальна дисципліна «Психологія емоцій» знайомить студентів з теоретичною 

основою проблеми дослідження емоційної сфери особистості, психологічними 

особливостями розвитку емоційної компетентності та практичною роботою з емоційними 

станами.  

Елективний курс «Психологія емоцій» є інтегративним, тому висвітлення окремих 

питань курсу, зокрема, теорій емоцій, проблеми впливу емоцій на свідомість і поведінку 

людини, взаємозв‘язку емоцій і когнітивних процесів включає актуалізацію знань студентів 

із загальної психології, психології особистості, психології спілкування та  психофізіології. 

Проблеми курсу можуть розглядатись також в контексті вивчення інших психологічних 

дисциплін: «Медична психологія», «Психологія професійної діяльності медика», 

«Психологія здоров‘я», «Психотерапія» та ін. 



Проблема формування емоційної сфери майбутнього фахівця є вкрай  важливою у 

педагогіці і психології сучасної вищої школи. Процес формування емоційної сфери є одним з 

напрямків розвитку професіоналізму. Емоційна компетентність особистості студента-медика 

сприяє соціалізації і професійному становленню майбутнього фахівця. 

Доцільність введення даного курсу зумовлена рядом об‘єктивних та суб‘єктивних 

факторів, складними соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються у 

сучасному суспільстві. Очевидно, що сьогодні виявилася тенденція раціонального ставлення 

до життя, а також негативної установки відносно емоцій як явищу внутрішнього життя 

людини. Все це знаходить відображення в образі сучасної людини, яка позбавлена емоцій. В 

результаті виникають труднощі у психологічній переробці емоційних станів і як наслідок – 

виникнення болів і неприємних відчуттів різної локалізації. Це призводить чи може 

призвести до повної дезінтеграції різних психічних сфер і перш за все – емоційної. В решті 

решт  недооцінка  важливості емоційної складової призводить до втрати навичок 

психогігієни емоційного життя. Більш того, культура емоційного життя сучасної людини – 

вміння словами, фарбами, рухами виразити себе – мало усвідомлюється як спеціальне 

завдання у сучасній освіті.  

Все це дає привід стверджувати, що в педагогічних цілях вкрай важливо приділяти 

певну увагу формуванню і вдосконаленню емоційної сфери студентів. Крім того, як свідчить 

досвід, починати процес формування емоційної сфери необхідно ще в період професійної 

підготовки у ВНЗ. 

Вивчення курсу дає можливість студентам з‘ясувати сутність та онтогенез емоційної 

сфери особистості, зрозуміти значення емоцій для здорової і хворої людини, роль емоційної 

сфери у виникненні та лікуванні психічних і психосоматичних захворювань, а також 

усвідомити необхідність врахування емоційного стану в процесі лікування, визначити базові 

емоції, встановити яким чином проявляється і переживається, які функції виконує кожна з 

них.  

Професійна взаємодія лікаря та пацієнта повинна ґрунтуватися на глибокому 

усвідомленні та розумінні індивідуально-психологічних і, зокрема, емоційних відмінностей 

хворого, а сприймання людини, дослідження емоційної сфери її особистості в нормі і 

патології дозволить лікарю не тільки оптимізувати процес діагностики та об‘єктивно 

оцінювати особистість пацієнта, а й підвищити ефективність лікувальних та 

психотерапевтичних стратегій і впливів. 

Передбачені навчальним планом години розподілені на аудиторні заняття та 

самостійну роботу студентів, що дає можливість не лише ознайомитися з теоретичним 

матеріалом, а й допомогти сформувати у студентів навички й вміння самостійної наукової 

роботи. 

Мета курсу  полягає у всебічному вивченні психологічної сутності емоційної сфери 

особистості та засвоєнні основних її властивостей, зокрема, функціонування і 

характеристики емоційних станів,  специфіки взаємодії емоцій і процесів розвитку 

особистості та соціальних відношень, аналізі впливу індивідуальних властивостей на 

емоційну сферу особистості, усвідомленні ролі емоційних явищ в становленні 

взаємовідносин між людьми та впливі емоцій на здоров‘я людини. 

Передбачається, що основні структурні компоненти емоційної сфери особистості 

розглядатимуться з точки зору різних теорій особистості і емоцій, що забезпечить цілісне й 

критичне розуміння природи людської емоційності. 

В результаті вивчення  елективного курсу «Психологія емоцій» студент повинен: 

Знати сутність поняття та походження емоцій; загальні підходи щодо вивчення 

проблеми емоційності; сучасний стан проблеми емоцій у психологічній науці; фізіологічні 

механізми емоцій; зв‘язок емоцій з когнітивними процесами; класифікацію методів 

дослідження емоційної сфери; індивідуальну специфіку емоційних процесів; статеві, фахові 

та соціокультурні емоційні відмінності; основні параметри прояву емоційних процесів; 

загальну характеристику емоційних станів; роль емоцій у виникненні та лікуванні психічних 



і психосоматичних захворювань; вплив спілкування на емоційну сферу особистості; 

необхідність врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. 

Вміти   оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології емоцій; 

характеризувати історію вивчення питання емоцій; визначати роль емоцій в житті та 

діяльності людини; аналізувати основні структурні компоненти емоційності та індивідуальні 

відмінності її прояву, порівнювати особливості перебігу емоційних станів у здорової та 

хворої людини; класифікувати емоції; пояснити функції емоцій; виявляти особливості 

прояву емоцій в нормі і патології; розкривати взаємозв‘язок емоцій з іншими психічними 

процесами; охарактеризувати емоційні стани; обґрунтовувати значення і необхідність 

врахування емоційних властивостей в майбутній професійній діяльності. 

 Навчитись застосовувати теоретичні концепції різних психологічних шкіл і напрямів 

у тлумаченні основних питань психології емоцій; визначати основні структурні компоненти 

емоційності; використовувати методи діагностики емоційної сфери особистості та сучасні 

техніки управління емоціями; розрізняти патологічні емоційні стани; регулювати емоційні 

стани; позбавлятися небажаних емоцій; визначати характер емоційних переживань за 

зовнішніми проявами (виразом обличчя, мімікою, жестами тощо); визначати емоційні 

відмінності особистості за їхніми проявами в процесі спілкування та діяльності; враховувати 

емоційний стан пацієнта в процесі лікування.  

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – 6 КУРСІВ  

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

1 КУРС 

 

1. Сучасні напрями у психології  

«Сучасні напрями у психології» займає важливе місце в системі психологічних наук. Її  

теоретичне значення пов'язане, перш за все, з тим, що одним із суттєвих аспектів входження 

психології в сучасну науку є вивчення нею особистості людини. Основна ціль сучасної 

психології особистості - пояснити з позиції науки поведінку людини. Сучасна психологія 

особистості є науковою дисципліною, яка трансформує інтуїтивні погляди на природу 

людини в концепції, які можуть бути підтверджені експериментальне. Інша ціль психології 

особистості - допомагати людям отримувати задоволення від свого життя. Продовжуючи 

розвивати теорію та експериментальні дослідження, персонологи займаються пошуками 

шляхів реалізації найбільш ефективних стратегій подолання життєвих труднощів. Вивчення 

даного курсу, зміни в психосоціальному оточенні дозволять глибше проаналізувати і 

дослідити актуальні проблеми сучасної людини. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знайомство з основними напрямками у 

теоріях особистості, сучасними формами психотерапії і психокорекції.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Сучасні напрями у психології» 

базується на вивченні студентами історії, філософії, соціології; закладає основи вивчення 

студентами загальної психології, психології особистості, медичної психології, соціальної 

психології, а також ряду психологічних дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Курс «Сучасні напрями у психології» дозволить студенту засвоїти загальну логіку, 

закономірності та хронологію становлення теорій особистості в контексті сучасного розвитку 

психологічних знань і консультативних підходів, Функцію теорії особистості в сучасній 

психології; різницю підходів у сучасних напрямках психології консультування; вплив 

розвитку теорії особистості на трактування психічних явищ; основні критерії розвитку 

особистості в контексті сучасного консультативного підходу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні напрями у психології» є 

вміння: трактувати предмет, методи дослідження психології особистості; визначати цілі і 

завдання теорії особистості; аналізувати основні положення теорії особистості стосовно 



природи людини; пояснювати критерії оцінки особистості: верифікація, евристична цінність, 

широта розвитку, функціональна значимість; визначати критерії оцінки і дослідження 

психології особистості; класифікувати основні положення теорії особистості у контексті 

розвитку сучасного психологічного знання. 

 

 

2. Порівняльна психологія  

«Порівняльна психологія» займає важливе місце в системі психологічних наук. Її  

теоретичне значення пов'язане, перш за все, з розв'язанням проблеми виникнення психічною 

відображення предметів і явищ навколишнього світу, та вивчення передісторії зародження 

людської свідомості. 

У пропонованому курсі розкриваються проблеми розвитку психіки у філогенезі та 

онтогенезі, а також питання, пов'язані з біологічними передумовами антропогенезу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення психіки тварин, їх розвиток в 

онто- та філогенезі, розуміння спільного та відмінного у становленні й розвитку психічної 

активності різних тварин і людини. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Порівняльна психологія» 

базується на вивченні студентами біології та генетики людини, анатомії  та фізіології 

нервової системи, філософії, соціології; закладає основи вивчення студентами медичної 

психології, соціальної психології, а також ряду психологічних дисциплін,  що передбачає 

інтеграцію з ними. 

Курс «Порівняльна психологія» дозволить студенту розуміти якісну різницю між 

людською психікою та психікою тварин, розуміти механізми взаємодії тварин з навколишнім 

середовищем, розуміти механізми поведінки тварин, визначати специфічні та спільні риси 

поведінки різних таксономічних рангів тварин, вивчити основні  складові психологічних 

процесів, які мають спільну біологічну природу у тварин і людини (безумовні рефлекси, 

інстинкти, емоції, орієнтовано-дослідницька діяльність), визначати біологічні передумови 

зародження людської свідомості. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Порівняльна психологія» є формування: 

вміння виділяти якісну різницю між людською психікою та психікою тварин; розуміння 

механізмів онтогенетичного розвитку поведінки тварин; знань про основні фактори 

інстинктивної поведінки, навчання та адаптивної перебудови тварин до умов середовища в 

процесі онтогенезу; вміння аналізу різних функцій, властивостей психіки люди і тварини, що 

відрізняються по своєму походженню, розвитку та прояву; вміння розрізняти вплив 

природних і соціальних факторів на психіку людини і тварини; вміння співставляти фактори 

біологічного та соціального в психіці людини. 

 

3. Основи педагогіки  
Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» дає студентам уявлення про специфіку 

педагогічних проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, 

характером педагогічної діяльності в цілому;  закладає основи педагогічного мислення, 

формує уміння застосовувати знання з педагогіки у професійній діяльності, а також надає 

можливість не тільки оволодіти системою педагогічних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця.  

Програма упорядкована із застосуванням сучасних психолого-педагогічних принципів 

організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні педагогічні положення, теорії, 

концепції, категорії, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» базується на 

вивченні студентами філософії, історії, психології, фізіології; закладає основи вивчення 



студентами вікової та педагогічної психології, психології спілкування, соціальної психології, 

а також ряду  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців, отримання знань про основні категорії 

педагогіки, методи, засоби та сучасні педагогічні технології,  а також ознайомлення 

студентів з основними проблемами педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; 

надання можливості студентам не лише оволодіти системою педагогічних знань, ознайомити 

їх з загальними поняттями та закономірностями розвитку та формування особистості у 

навчально-виховному процесі, а й забезпечити формування на цій основі  педагогічних вмінь 

та навичок застосування їх у професійній діяльності, що є одним з важливих елементів у 

підготовці майбутніх лікарів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є: формування у 

студентів знань щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий освітній 

простір; теоретичних основ педагогіки  з урахуванням  сучасного стану розвитку освіти  в 

Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм навчально-

виховного процесу; педагогічної  компетентності майбутніх фахівців; основ педагогічної 

комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та навичок 

використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

 

4. Психологія обдарованості  

У психологічній науці проблема обдарованості є надзвичайно важливою, оскільки 

безпосередньо пов'язана з педагогічною та медико-психологічною практикою. Безперечно, 

погляд психолога завжди спрямований на особистість, яка формується, і за сприятливих 

умов виховання та навчання спроможна свідомо обрати подальшу життєву дорогу. 

Мета дисципліни «Психологія обдарованості» передбачає вивчення студентами 

категорії обдарованості, основних теоретико-психологічних та практичних питань феномену 

обдарованості; засвоєння різновидів загальної та спеціальної обдарованості; вивчення 

особливостей психології обдарованих дітей та молоді, організації навчання і виховання 

інтелектуально обдарованих учнів.  

Вивчення дисципліни «Психологія обдарованості» передбачає також формування в 

студентів умінь та навичок психодіагностичної, психоконсультативної, психокорекційної та 

розвиваючої роботи з обдарованими дітьми та молоддю, надання рекомендацій педагогам та 

батькам щодо навчання та виховання обдарованих учнів. 

 

 

2 КУРС 

 

1. Тілесно-орієнтована психологія  
Навчальна дисципліна «Тілесно-орієнтована психологія»: 

а) базується на вивченні основних базових дисциплін: загальної психології, історії 

психології, психології спілкування та конфлікту, сучасних напрямків в психології та 

психології індивідуальних відмінностей, філософії, анатомії та фізіології та інтегрується з 

цими дисциплінами; 

б) закладає основи засвоєння студентами психологічного консультування, 

психотерапії, зокрема  арт- та ігрової, та тих розділів клінічних дисциплін і медичної 

психології, що стосуються психосоматичної медицини; 

в) надає можливість студентам оволодіти аналізом взаємодії між тілом і психікою, 

ролі й місця тілесно-орієнтованої психології в професійній діяльності медичного психолога, 

особливостям використання тілесно-орієнтованих технік у роботі з пацієнтами в умовах 

лікувально-профілактичних закладів; 

г) формує готовність до застосування цього виду професійної діяльності на практиці з 

пацієнтами, що потерпають від різноманітних соматичних та психосоматичних проблем; 



д) навчає застосовувати специфічні методи, прийоми і техніки тілесно-орієнтованої 

психотерапії у психокорекційній, консультативній, тренінговій та терапевтичній роботі як в 

індивідуальному, так і в груповому форматі; 

е) надає можливість студентам не тільки засвоїти базові теоретичні знання, набути 

практичні уміння та навички, а й отримати мінімальний клієнтський досвід, особисто  

ознайомитись зі специфікою роботи в тілесно-ориєнтованому напрямку; 

ж) передбачає самостійний відбір та підготовку до проведення тілесно-орієнтованих 

вправ, спрямованих на демонстрацію, діагностику та психотерапевтичний вплив; 

з) розкриває значущість психологічних чинників виникнення соматичних 

захворювань, продемонструє механізм формування психологічних проблем внаслідок того 

чи іншого тілесного дискомфорту чи хворобливих станів, що дозволить у майбутньому 

глибоко розуміти сутність психосоматичних співвідношень і механізм виникнення 

психосоматичних захворювань. 

 

2. Основи педагогіки  

Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» дає студентам уявлення про специфіку 

педагогічних проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, 

характером педагогічної діяльності в цілому;  закладає основи педагогічного мислення, 

формує уміння застосовувати знання з педагогіки у професійній діяльності, а також надає 

можливість не тільки оволодіти системою педагогічних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця.  

Програма упорядкована із застосуванням сучасних психолого-педагогічних принципів 

організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні педагогічні положення, теорії, 

концепції, категорії, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» базується на 

вивченні студентами філософії, історії, психології, фізіології; закладає основи вивчення 

студентами вікової та педагогічної психології, психології спілкування, соціальної психології, 

а також ряду  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців, отримання знань про основні категорії 

педагогіки, методи, засоби та сучасні педагогічні технології,  а також ознайомлення 

студентів з основними проблемами педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; 

надання можливості студентам не лише оволодіти системою педагогічних знань, ознайомити 

їх з загальними поняттями та закономірностями розвитку та формування особистості у 

навчально-виховному процесі, а й забезпечити формування на цій основі  педагогічних вмінь 

та навичок застосування їх у професійній діяльності, що є одним з важливих елементів у 

підготовці майбутніх лікарів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є: формування у 

студентів знань щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий освітній 

простір; теоретичних основ педагогіки  з урахуванням  сучасного стану розвитку освіти  в 

Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм навчально-

виховного процесу; педагогічної  компетентності майбутніх фахівців; основ педагогічної 

комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та навичок 

використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

 

3 КУРС 

 

1. Психологія конфлікту  

Мета  викладання  елективного курсу  „Психологія  конфлікту”  полягає  у  

вивченні  студентами  сутності  конфліктів,  їхньої  структури,  основних  функцій  та  



динаміки  протікання;  у  з’ясуванні  системи  детермінант,  які  спричиняють  появу  різних  

видів  конфліктів;  у визначенні  основних  особливостей  прояву  конфліктів;  в 

ознайомленні  з  досвідом  вирішення,  прогнозування  та  запобігання  різним  видам  

конфліктів.  

Завдання,  які  вирішуються  у  процесі  викладання елективного курсу  „Психологія  

конфлікту”: 

1.  Ознайомлення  з  різними  теоретико-практичними  підходами  щодо  розуміння  

об’єкта  й  предмета  конфліктології. 

2.  Ознайомлення  студентів  із  методологічними  засадами  конфліктології  та  

виробленню  в  них  умінь  та  навичок  користування  методами  конфліктології  у  медико-

психологічній  практиці. 

3. Оволодіння  знаннями,  передумовами  та  досвідом  вирішення,  прогнозування  та  

запобігання  різним  видам  конфліктів. 

4.  Формування  вмінь  та  навичок  науково-дослідницької  роботи  студентів,  

оптимізація  пізнавальної  активності  для  творчого  оволодіння  основами  майбутньої  

професії. 

 

2. Психологія дитинства  

Дисципліна "Психологія дитинства" є важливою частиною загальної системи 

професійної підготовки студентів медико-психологічного факультету.  

Вибіркова дисципліна «Психологія дитинства»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, 

психології особистості, психології спілкування, експериментальної психології та 

інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню психологічних знань з основних проблем дитинства та допоможе 

студентам зрозуміти індивідуальну своєрідність розвитку кожної дитини, неповторність 

формування її особистості як в літичні  періоди, так і в періоди вікових криз; 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у взаємодії батьків 

та дітей та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам бачити та правильно аналізувати різного роду вікові 

особливості їх пацієнтів, осмислювати та знаходити найбільш доцільні та професійно 

адекватні способи спілкування з дитиною, з метою забезпечення її фізичного та психічного 

здоров’я; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання з дитиною в 

контексті лікувального процесу з метою її повноцінної адаптації до умов лікувального 

процесу. 

Метою даного курсу є оволодіння знаннями про вікові закономірності розвитку 

психіки дитини з метою формування вмінь та навичок відбору найбільш елективних 

прийомів і форм роботи з дітьми. 

Оволодіння теоретичними знаннями даного курсу перш за все підпорядковано 

формуванню вмінь практичного розв’язання проблем, пов’язаних із психологічним 

здоров’ям дитини: діагностика, корекція, психотерапія. 

Професіоналізм майбутнього лікаря значною мірою визначається рівнем його 

психологічної грамотності як у теоретичному, так і у практичному контексті. 

Виходячи з вимог до професійної підготовки сучасного лікаря-психолога і змісту 

вибіркової дисципліни  "Психологія дитинства" визначаються її програмно-цільові 

установки. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей розвитку дитини, механізмів її соціалізації, засвоєння норм і правил 



взаємодії з батьками й однолітками та закономірностей паталогізації цих стосунків, а також 

психологічних особливостей хворої дитини.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення „Психології 

дитинства” дозволяють інтегрувати знання про дитинство, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря-психолога. 

 

3. Гендерна психологія  

Вивчення курсу «Ґендерна психологія» здійснюється згідно з навчальним планом. 

На сучасних етапах ґендерна тематика у психолого-педагогічній науці набуває все 

більшої популярності. Актуальним у цьому аспекті є питання щодо ґендерної рівності, яка 

дасть змогу кожній особистості розкрити свої інтелектуальні та творчі здібності, досягти 

самореалізації, яку суспільство надає чоловікам і жінкам.  

Однією з найважливіших складових будь-якої стратегії цілеспрямованого 

впровадження ґендерних підходів є освіта. Ґендерна рівність у секторі освіти має 

розглядатися з позиції забезпечення ґендерного балансу як серед студентів, так і серед 

викладачів. Не менш важливим є підхід до сектора освіти як до потенційного вихідного 

пункту для подолання ґендерних стереотипів, формування ґендерної культури, тощо. 

Упровадження ґендерної освіти у вищу школу та розвиток особистості майбутнього 

медичного психолога є актуальною проблемою сьогодення. Освіта, яка базується на 

врахуванні ґендерного підходу, сприяє реалізації принципу рівних прав та можливостей, 

формує егалітарну свідомість та ґендерну культуру у майбутніх фахівців. 

Саме з огляду на сказане вище був розроблений спецкурс дисципліни „Ґендерна 

психологія ”. Він спрямований на аналіз ґендерних практик у сучасній культурі, історії, 

психології, повсякденному житті. Під час занять студенти ознайомляться з методологією та 

методикою ґендерних досліджень. Вивчення ґендерних досліджень дозволить студентам 

засвоїти категорію ґендеру і базові поняття ґендерного аналізу в науці.  

Програма курсу має на меті:  
 - ознайомити студентів з науково-теоретичними вітчизняними та зарубіжними  ґендерними 

дослідженнями соціологічної, психологічної та педагогічної наук; 

- сформувати компетенції про предмет і специфіку досліджень ґендеру, наукових підходів;  

- сприяти становленню активної життєвої позиції щодо реалізації своїх ґендерних прав та 

можливостей; 

- - підготувати студентів до проведення психологічних заходів з питань ґендерного 

виховання дітей та молоді. 

- сприяти формуванню у студентів ґендерної культури та партнерського спілкування у різних 

сферах життєдіяльності; 

- розвивати у студентів навички ґендерного аналізу, критичного осмислення фактів, 

ознайомити з методами ґендерного дослідження у психології та педагогіці.  

 

4. Психологія девіантної поведінки  

Дисципліна «Психологія девіантної поведінки» є важливою складовою у системі 

загальноосвітньої гуманітарної підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти. 

Мета дисципліни – засвоєння змісту, структури і основних закономірностей 

девіантної поведінки, формування у студентів готовності до роботи з особистістю із 

девіантною поведінкою, особливого професійного уявлення про її проблеми, вмінь та 

навичок, як складових психологічної компетентності фахівця.  

При цьому завданнями дисципліни є:  

- сформувати у студентів знання базових категорій і понять психології девіантної 

поведінки; 

- засвоїти систему науково-психологічних знань, необхідних для професійної 

роботи з різними типами і варіантами девіантної поведінки; 



- сприяти оволодінню студентами вміннями і навичками дослідження причин, 

форм, чинників виникнення та динаміки девіантної поведінки;  

- сприяти пошуку ефективних заходів соціального та психологічного  контролю 

девіантної поведінки - превентивних, профілактичних, коригуючих, 

реабілітаційних тощо. 

Знання, якими повинен оволодіти студент: 

- етапи розвитку психології девіантної поведінки; 

- основні категорії та поняття психології девіантної поведінки; 

- сфери практичного застосування знань з психології девіантної поведінки; 

- психологічні особливості девіантної поведінки; 

- підходи до оцінки поведінкових норм, патологій та девіацій; 

- причини та наслідки соціальної дезадаптації особистості; 

- психологічні чинники виникнення девіантної поведінки; 

- основні характеристики адиктивного, делінквентного, патохарактерологічного, 

психопатологічного та зумовленого  гіперздібностями типів девіантної поведінки; 

- методи діагностики девіантної поведінки та схильності до неї; 

- методи превенції та інтервенції девіантної поведінки; 

- методи корекції девіантної поведінки. 

Уміння і навички, якими повинен володіти студент: 

- орієнтуватися у типологіях девіантної поведінки; 

- визначати тип девіантної поведінки; 

- орієнтуватися у вікових, гендерних, етнокультурних, клінічних, комунікативних та 

професійних особливостях девіантної поведінки; 

- вибирати і застосовувати методи психологічного дослідження девіантної 

поведінки або схильності до неї; 

- надавати практичні рекомендації як людині з девіантною поведінкою, так і 

членами її родини; 

- проводити превентивну та психокоригуючу  роботу. 

 

5. Психологія емоцій  

Навчальна дисципліна «Психологія емоцій» знайомить студентів з теоретичною 

основою проблеми дослідження емоційної сфери особистості, психологічними 

особливостями розвитку емоційної компетентності та практичною роботою з емоційними 

станами.  

Елективний курс «Психологія емоцій» є інтегративним, тому висвітлення окремих 

питань курсу, зокрема, теорій емоцій, проблеми впливу емоцій на свідомість і поведінку 

людини, взаємозв‘язку емоцій і когнітивних процесів включає актуалізацію знань студентів 

із загальної психології, психології особистості, психології спілкування та  психофізіології. 

Проблеми курсу можуть розглядатись також в контексті вивчення інших психологічних 

дисциплін: «Медична психологія», «Психологія професійної діяльності медика», 

«Психологія здоров‘я», «Психотерапія» та ін. 

Проблема формування емоційної сфери майбутнього фахівця є вкрай  важливою у 

педагогіці і психології сучасної вищої школи. Процес формування емоційної сфери є одним з 

напрямків розвитку професіоналізму. Емоційна компетентність особистості студента-медика 

сприяє соціалізації і професійному становленню майбутнього фахівця. 

Доцільність введення даного курсу зумовлена рядом об‘єктивних та суб‘єктивних 

факторів, складними соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються у 

сучасному суспільстві. Очевидно, що сьогодні виявилася тенденція раціонального ставлення 

до життя, а також негативної установки відносно емоцій як явищу внутрішнього життя 

людини. Все це знаходить відображення в образі сучасної людини, яка позбавлена емоцій. В 

результаті виникають труднощі у психологічній переробці емоційних станів і як наслідок – 

виникнення болів і неприємних відчуттів різної локалізації. Це призводить чи може 



призвести до повної дезінтеграції різних психічних сфер і перш за все – емоційної. В решті 

решт  недооцінка  важливості емоційної складової призводить до втрати навичок 

психогігієни емоційного життя. Більш того, культура емоційного життя сучасної людини – 

вміння словами, фарбами, рухами виразити себе – мало усвідомлюється як спеціальне 

завдання у сучасній освіті.  

Все це дає привід стверджувати, що в педагогічних цілях вкрай важливо приділяти 

певну увагу формуванню і вдосконаленню емоційної сфери студентів. Крім того, як свідчить 

досвід, починати процес формування емоційної сфери необхідно ще в період професійної 

підготовки у ВНЗ. 

Вивчення курсу дає можливість студентам з‘ясувати сутність та онтогенез емоційної 

сфери особистості, зрозуміти значення емоцій для здорової і хворої людини, роль емоційної 

сфери у виникненні та лікуванні психічних і психосоматичних захворювань, а також 

усвідомити необхідність врахування емоційного стану в процесі лікування, визначити базові 

емоції, встановити яким чином проявляється і переживається, які функції виконує кожна з 

них.  

Професійна взаємодія лікаря та пацієнта повинна ґрунтуватися на глибокому 

усвідомленні та розумінні індивідуально-психологічних і, зокрема, емоційних відмінностей 

хворого, а сприймання людини, дослідження емоційної сфери її особистості в нормі і 

патології дозволить лікарю не тільки оптимізувати процес діагностики та об‘єктивно 

оцінювати особистість пацієнта, а й підвищити ефективність лікувальних та 

психотерапевтичних стратегій і впливів. 

Передбачені навчальним планом години розподілені на аудиторні заняття та 

самостійну роботу студентів, що дає можливість не лише ознайомитися з теоретичним 

матеріалом, а й допомогти сформувати у студентів навички й вміння самостійної наукової 

роботи. 

Мета курсу  полягає у всебічному вивченні психологічної сутності емоційної сфери 

особистості та засвоєнні основних її властивостей, зокрема, функціонування і 

характеристики емоційних станів,  специфіки взаємодії емоцій і процесів розвитку 

особистості та соціальних відношень, аналізі впливу індивідуальних властивостей на 

емоційну сферу особистості, усвідомленні ролі емоційних явищ в становленні 

взаємовідносин між людьми та впливі емоцій на здоров‘я людини. 

Передбачається, що основні структурні компоненти емоційної сфери особистості 

розглядатимуться з точки зору різних теорій особистості і емоцій, що забезпечить цілісне й 

критичне розуміння природи людської емоційності. 

В результаті вивчення  елективного курсу «Психологія емоцій» студент повинен: 

Знати сутність поняття та походження емоцій; загальні підходи щодо вивчення 

проблеми емоційності; сучасний стан проблеми емоцій у психологічній науці; фізіологічні 

механізми емоцій; зв‘язок емоцій з когнітивними процесами; класифікацію методів 

дослідження емоційної сфери; індивідуальну специфіку емоційних процесів; статеві, фахові 

та соціокультурні емоційні відмінності; основні параметри прояву емоційних процесів; 

загальну характеристику емоційних станів; роль емоцій у виникненні та лікуванні психічних 

і психосоматичних захворювань; вплив спілкування на емоційну сферу особистості; 

необхідність врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. 

Вміти оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології емоцій; 

характеризувати історію вивчення питання емоцій; визначати роль емоцій в житті та 

діяльності людини; аналізувати основні структурні компоненти емоційності та індивідуальні 

відмінності її прояву, порівнювати особливості перебігу емоційних станів у здорової та 

хворої людини; класифікувати емоції; пояснити функції емоцій; виявляти особливості 

прояву емоцій в нормі і патології; розкривати взаємозв‘язок емоцій з іншими психічними 

процесами; охарактеризувати емоційні стани; обґрунтовувати значення і необхідність 

врахування емоційних властивостей в майбутній професійній діяльності. 



 Навчитись застосовувати теоретичні концепції різних психологічних шкіл і напрямів 

у тлумаченні основних питань психології емоцій; визначати основні структурні компоненти 

емоційності; використовувати методи діагностики емоційної сфери особистості та сучасні 

техніки управління емоціями; розрізняти патологічні емоційні стани; регулювати емоційні 

стани; позбавлятися небажаних емоцій; визначати характер емоційних переживань за 

зовнішніми проявами (виразом обличчя, мімікою, жестами тощо); визначати емоційні 

відмінності особистості за їхніми проявами в процесі спілкування та діяльності; враховувати 

емоційний стан пацієнта в процесі лікування.  

 

 

 

 

 

 

4 КУРС 

 

1. Психологія самопізнання та саморегуляції  

Дисципліна «Психологія самопізнання та саморегуляції» є важливою частиною 

загальної системи професійної підготовки студентів медико-психологічного факультету.  

Вибіркова дисципліна «Самопізнання та саморегуляція»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, 

психології особистості, психології спілкування, експериментальної психології та 

інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню психологічних знань з основних проблем самопізнання та 

саморегуляції та допоможе студентам зрозуміти індивідуальну своєрідність розвитку кожної 

особистості.  

г) сприяє досягненню розуміння механізмів самопізнання та саморегуляції; 

д) надає можливість студентам бачити та правильно аналізувати шляхи та труднощі 

самопізнання та саморегуляції; 

е) дає можливість обирати ефективні методики саморегуляції та вибудовувати свій 

власний план самопізнання.  

Метою створення умов для соціального, культурного та професійного 

самовизначення особистості шляхом підвищення рівня психологічної культури, 

усвідомлення кожним власної індивідуальності та володіння механізмами самопізнання, 

саморозвитку та самореалізації. 

Оволодіння теоретичними знаннями даного курсу перш за все підпорядковано 

формуванню вмінь практичного розв’язання проблем, пов’язаних із власним професійним 

само здійсненням.. 

Професіоналізм майбутнього лікаря значною мірою визначається рівнем його 

психологічної грамотності як у теоретичному, так і у практичному контексті. 

Виходячи з вимог до професійної підготовки сучасного лікаря-психолога і змісту 

вибіркової дисципліни «Психологія самопізнання та саморегуляції»  визначаються її 

програмно-цільові установки. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей процесу самопізнання та саморегуляції особистості з метою професійного 

самовдосконалення.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення «Самопізнання та 

саморегуляція» дозволяють інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря-психолога. 

 



2. Практикум формування професійних навичок  

Програма дисципліни: „Практикум формування професійних навичок” визначає 

обсяги знань, які повинен опанувати спеціаліст відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики. Зміст зазначеного курсу спрямований на засвоєння студентами 

психологічних основ практичної психології. 

Завдання вивчення дисципліни: 

- усвідомлення закономірностей професійного становлення та особистісного зростання 

майбутніх фахівців; 

- оволодіння знаннями, які відображають місце та роль медичної психології в системі 

психологічних наук; 

-  усвідомлення основних підходів до організації і діяльності психологічної служби, 

враховувати її специфіку в різних соціальних сферах;  

- набуття умінь та навичок щодо ефективного виконання основних видів професійної 

діяльності медичного психолога з урахуванням основних принципів;  

- набуття практичних навичок щодо організації робочого місця та оснащення 

психологічного кабінету  у системі охорони здоров’я;  

- набуття навичок свідомого планування, самоконтролю та саморегуляції в процесі 

професійного становлення;  

- оволодіння знаннями оптимальної взаємодії й взаєморозуміння у різних колективах; 

- удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові 

літературні джерела. 

Студенти по закінченні вивчення дисципліни повинні знати: 

- основні етапи становлення психології як науки та сфери прикладної та практичної 

діяльності; 

- мету , структуру та завдання практичної психології; 

- основні вимоги до рівня знань та особистісних якостей лікаря-психолога; 

- основні психологічні механізми розвитку особистості в процесі її професійного 

становлення; 

- основні види діяльності у медичній та практичній психології;  

- методологічні принципи практичної та медичної  психології; 

- особливості використання психодіагностичних даних при наданні медико-психологічної 

допомоги; 

- завдання просвітницької та профілактичної роботи у різних сферах життєдіяльності 

особистості; 

- особливості психореабілітаційної роботи з потерпілими; 

- етичні засади діяльності медичного  психолога. 

 Студенти по закінченні вивчення дисципліни повинні вміти: 

- використовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності; 

- удосконалювати навички самостійної навчальної роботи, вміння опрацьовувати наукові 

літературні джерела; 

- організовувати та забезпечувати роботу кабінету лікаря-психолога; 

- обирати і застосувати психодіагностичні методики відповідно до поставленої мети та 

визначати завдання психологічного дослідження відповідно до потреб пацієнтів та 

медичного персоналу профільних відділень: хірургічного, терапевтичного, дитячого 

тощо;  

- володіти основними методами психологічного дослідження, планування психологічного 

експерименту, обробляти й інтерпретувати отримані результати; 

- планувати та проводити психологічні консультації із хворими, їхніми родичами, 

медичним персоналом, а саме:консультування представників різних вікових груп, осіб із 

соматичними та психосоматичними розладами, вагітних і породіль, жінок після 

переривання вагітності, пацієнтів з особливими потребами (інвалідів), консультування 

хворих перед і після оперативного втручання, хронічно хворих тощо; 



- складати програми соціально-психологічної реабілітації потерпілих, професійно 

планувати просвітницькі та профілактичні заходи; 

- розробляти тренінгові програми, визначати мету та завдання психологічного тренінгу 

відповідно до потреб пацієнтів та медичного персоналу профільних відділень;  

- організовувати і комплектувати тренінгові групи, проводити заняття та застосовувати 

основні прийоми тренінгової роботи тощо. 

Зміст  дисципліни розкривають наступні блоки: 

- практичний – має на меті формування у студентів основних професійних умінь, що 

сприятимуть побудові успішної майбутньої професійної діяльності: ознайомлення з 

методами діагностики, консультації та психокорекції, виявлення типологічних особливостей, 

професійної спрямованості, основних критеріїв, за якими можна визначити, що професійна 

діяльність є продуктивною,  тощо. 

- самостійна робота – передбачає більш доскональне та детальне вивчення студентами 

окремих питань курсу, поглиблене вивчання теорії, роботу з новими виданнями щодо питань 

вивчення нових концепцій та теорій, нових досліджень, підготовка до участі у диспутах, 

«круглих столах»,  розв’язання проблемних ситуацій.  

 

3. Екологічна психологія  

Після вивчення курсу "Екологічна психологія" студенти повинні, спираючись на знання 

методології та вміння використовувати конкретні методи з екологічної психології, засто-

совувати різноманітні методики дослідження екологічної свідомості представників різних 

вікових груп населення, впливу людини на середовище, а також різних факторів середовища 

на людину, опрацьовувати ці методи в екопсихологічній освіті та екологічному вихованні. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

знати: 

• предмет і об'єкт екологічної психології; 

• методологічні підходи до вивчення екопсихології; 

• історію виникнення та становлення екологічної психології як в Україні, так і за 

кордоном; 

• основні методи дослідження екологічної психології; 

• конкретні методики екопсихологічного дослідження; 

• форми взаємозв'язку та взаємодії соціуму з середовищем; 

• особливості впливу різноманітних факторів середовища на людину; 

• особливості впливу людини на середовище; 

• проблеми екологічної свідомості; 

• особливості впливу криз і катастроф на екологічну свідомість; 

• проблеми екологічної психології екстремальних ситуацій і катастроф; 

• соціально-психологічні проблеми та характеристику постчорнобильської ситуації; 

вміти: 

• застосовувати методи дослідження екологічної психології на практиці; 

• користуватися екописхологічними методиками дослідження; 

• застосовувати активні соціально-психологічні методи у формуванні екологічної 

свідомості. 

 

5 КУРС 

1. Етнопсихологія 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, практичні та прикладні 

питання етнопсихології: історія розвитку етнопсихології, основні поняття і категорії цієї 

науки, принципи і методи етнопсихологічних досліджень; психологічні ознаки етносу, 

психологічні особливості різних етнічних груп, їх порівняльна характеристика, тощо.  



Міждисциплінарні зв‘язки: філософія, історія, соціологія, культурологія, соціальна 

психологія, психологія спілкування 

Метою викладання навчальної дисципліни «Етнопсихологія» є передача та 

розширення знань майбутніх лікарів-психологів з питань національно-психологічних 

особливостей людини, що уособлює етнічну культуру, спосіб життя, ментальність; а також 

прагнення розкрити соціально-психологічні механізми творення й розвитку нації, історію 

становлення галузі знань про психологічні ознаки етносу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Етнопсихологія» є:  озброїти 

майбутніх лікарів-психологів знаннями з питань етнічної психології, розширити їх світогляд, 

формувати психологічну готовність до життєдіяльності в крос культурному просторі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: фундаментальні закони, принципи, основні ідеї етнопсихології, психологічні 

особливості різних етнічних спільнот 

Вміти:  

 визначати соціально-психологічні механізми творення й розвитку нації; 

 виявляти розуміння дії етнопсихології як суспільного чинника; 

 аналізувати історію становлення галузі знань про психологічні ознаки етносу; 

 засвоїти фундаментальні закони, принципи та основні ідеї етнопсихології в контексті 

розвитку сучасної психологічної науки; 

 розкрити психологічні особливості різних етнічних спільнот; 

 визначати внутрішні етнопсихічні явища особистості;  

 набути теоретичні та практичні навички етнопсихології; 

 обґрунтовувати значення етнопсихологічних знань для майбутньої професійної 

діяльності. 

 

2.  Гештальт -психологія  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гештальт-психологія» є вивчення та 

опрацювання специфічних методів, прийомів і технік, що пропонуються гештальт-

психологією та гештальт-терапією, що дозволить майбутнім фахівцям застосувати їх у 

психокорекційній, консультативній, тренінговій та терапевтичній роботі як в 

індивідуальному, так і в груповому форматі. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, історія психології,  психологія 

особистості, диференційна та медична психологія, фізіологія, анатомія, а також ряд 

клінічних дисциплін, з якими інтегрується програма з гештальт-психології. Разом з цим ця 

програма закладає основи вивчення студентами основ психотерапії, психіатрії, а також ряду 

клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та 

формування умінь застосовувати знання з гештальт-психології при подальшому навчанні та 

в професійній діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Гештальт-психологія» є: 

висвітлення основних гештальт-психологічних підходів до розуміння особистості, 

розкриття нових можливостей професійної діяльності медичного психолога, формування 

досвіду усвідомлення почуттів та цілісності багатовимірної  особистості, що у свою чергу 

сприяє формуванню більш високого рівня психологічного та фізичного здоров’я. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Гештальт-психології» є: засвоєння 

базових гештальт-психологічних теоретичних знань, практичних умінь та навичок; 

формування у студентів усвідомлення себе: своїх почуттів, потреб, бажань, тілесних 

процесів, своєї розумової діяльності; усвідомлення зовнішнього світу, перш за все світу 

міжособистісних відносин; отримання мінімального клієнтського досвіду; знайомство зі 

специфікою гештальт-терапії. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- історичні етапи розвитку гештальт-психології; 



- розрізняти основні підходи в гештальт-терапії; 

- усвідомлювати основні принципи та підходи до категоризації гештальт-

психологічної проблематики; 

- знати види діагностичних підходів; 

- розуміти сфери практичного застосування гештальт-терапії. 

вміти: 

- орієнтуватися у вправах для групового та індивідуального застосування; 

- визначати основні методи та прийоми, що застосовуються в гештальт-терапії; 

- орієнтуватися у головних принципах та методах гештальт-психології; 

- вибирати і застосовувати прийоми та вправи гештальт-терапії; 

- здійснювати психотерапевтичні інтервенції в парадигмі гештальт-терапії; 

- підбирати, адаптувати, модифікувати та самостійно розробляти гештальт-

терапевтичні вправи та ігри. 

 

 

3. Психологія менеджменту та бізнесу  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст управлінської діяльності, 

соціально-психологічні явища і феномени організації. 

 Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія, психологія 

особистості, психологія спілкування, етика та деонтологія, психодіагностика.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія менеджменту та бізнесу» є 

розкриття змісту та особливостей психологічних аспектів управлінської діяльності, 

підготовка студентів до професійного вирішення психологічних проблем управління; 

висвітлення основних питань психології управління в галузі охорони здоров‘я та надання 

медико-психологічної допомоги населенню.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія менеджменту та бізнесу» є 

допомогти студентам оволодіти ґрунтовними знаннями з психології менеджменту та бізнесу; 

сприяти формуванню вмінь і навичок ефективного використання методів та засобів, 

розроблених в психології управління.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: проблематику, методи, основні досягнення та тенденції розвитку психології 

менеджменту та бізнесу, вітчизняні та зарубіжні теорії і концепції; мати уявлення про 

психологічні засади управлінської діяльності, їх застосування у вирішенні практичних 

завдань організацій, психологічні передумови формування ділової активності, процес 

формування підприємницької мотивації, психологічні вимоги до особи бізнесмена тощо; 

вміти: використовувати теоретичні знання для аналізу психологічних проблем 

менеджменту та бізнесу, здійснювати самостійну аналітичну та науково-дослідну роботу в 

галузі психології управління, застосовувати адекватні психологічні методи та методики 

відповідно до мети та завдань дослідження, грамотно здійснювати добір діагностичного 

інструментарію для вивчення соціально-психологічних явищ і феноменів в організації тощо. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Психологічні особливості професійної діяльності  

Важливим стратегічним завданням вищих навчальних закладів освіти медичного 

профілю – підготовка високого рівня майбутніх фахівців зі спеціальності «Медична 

психологія», озброєння їх ґрунтовними знаннями та вміннями, а також професійно 

значущими психологічними навичками. 

Метою курсу «Психологічні особливості професійної діяльності» є сприяння розвитку 

професійної ідентичності, підвищення рівня впевненості в собі, професійної компетентності 

та гідності, вибудова адекватного професійного образу «Я», професійної рефлексії. 

Програма курсу сприятиме розвитку професійних якостей та компетенцій лікаря-

психолога, становленню образу ефективного професійного майбутнього, актуалізації 



професійних ресурсів, адекватного співвідношення реального та ідеального професійного 

образу. 

Дисципліна «Психологічні особливості професійної діяльності» вивчається на V 

курсі, коли студент здобув відповідні знання з основних базових дисциплін: загальної 

психології, соціальної психології,  психології особистості, диференційної та медичної 

психології, психофізіології, анатомії, а також ряду клінічних дисциплін, з якими інтегрується 

дана програма.  

Кінцеві цілі вивчення курсу «Психологічні особливості професійної діяльності»:  

- Сформувати зрілу професійну ідентичність фахівця лікаря-психолога 

- Сприяти розвитку емоційної компетентності майбутнього фахівця 

- Сприяти формуванню власного професійного стилю 

- Створення умов для усвідомлення фахівцем своїх власних професійних 

можливостей 

- Профілактика синдрому «професійного вигорання» фахівця 

- Розвити навички стресостійкості 

- Усвідомлення студентами необхідності турботи про власне  фізичне та 

психологічне здоров‘я.  

Теоретичні знання, які повинен засвоїти студент під час вивчення дисципліни: 

- основні категорії та складові професійної діяльності лікаря-психолога; 

- основні професійні вимоги до особистості лікаря-психолога; 

- психофізіологічну складову діяльності фахівців, що допомагають іншим; 

- сутність та принципи професійного відбору спеціалістів; 

- основні підходи до організації раціонального режиму праці та відпочинку; 

- види аналізу та оцінки власної професійної діяльності; 

- організаційно-методологічні принципи психологічної служби в організації; 

- завдання та функції кабінету лікаря-психолога; 

- організацію роботи  та оснащення тренінгової кімнати (кімнати психологічного 

розвантаження);  

- матеріали та документацію, методичне забезпечення, довідково-інформаційне 

забезпечення кабінету лікаря-психолога;  

- нормативно-правові матеріали та документи, що забезпечують роботу лікаря-

психолога та ін.. 

Практичні навички, якими повинен оволодіти студент під час вивчення дисципліни  

- використовувати психодіагностичні методики для оцінки індивідуальних якостей  

фахівців, методики для діагностики синдрому емоційного вигорання; 

- організовувати та забезпечувати роботу кабінету лікаря-психолога, кімнати 

психологічного розвантаження; 

- застосовувати психокорекційні та психотерапевтичні техніки у професійній 

діяльності; 

- створювати сприятливу психологічну атмосферу при роботі з клієнтами та в 

професійному колі, професійній спільноті; 

- розвивати навички рефлексії, оцінки та аналізу власного емоційного стану, 

професійної компетентності; 

- застосовувати техніки та прийоми стрес- та тайм-менеджменту у власній 

професійній діяльності; 

- відвідувати супервізора та групи професійної психологічної допомоги та ін.. 

 

5. Психологія посттравматичних станів  

Програма курсу «Психологія посттравматичних станів» є складовою частиною 

навчального плану спеціальності «Медична психологія». 

Курс «Психологія посттравматичних станів» інтегративний, тому висвітлення 

окремих питань курсу включає актуалізацію знань студентів із загальної, медичної та 



соціальної психології, основ психодіагностики, психологічного консультування, 

психокорекції, психотерапії та психіатрії. 

Опанування курсу дає можливість студентам навчитись своєчасно діагностувати 

патологічні стани, впливати на процес одужання, вивчити основи вирішення питань 

соціальної та трудової реабілітації людей із різними видами посттравматичних станів; 

навчитись виявляти психологічні особливості осіб із посттравматичними станами; опанувати 

психічні фактори, що мають вплив на виникнення, перебіг, профілактику, лікування та 

прогноз посттравматичних станів; вивчити принципи та методи психологічного дослідження 

в психіатричних лікарнях та психоневрологічних відділеннях; опанувати знання відносно 

особливостей міжособистісної взаємодії осіб, що страждають на посттравматичні розладами, 

із найближчим оточенням; виявляти та запобігати виникненню психологічних передумов 

щодо рецидивів симптомів посттравматичних станів. 

Передбачені навчальним планом години розподілені на лекції практичні заняття та 

самостійну роботу. 

Всі види занять дають можливість не лише ознайомитися з теоретичним матеріалом, а 

й поглибити знання теорії за допомогою практичних занять; допомагають сформувати у 

студентів навички самостійної науково-пошукової роботи. Практичні заняття сприяють 

також оволодінню практичними навичками і вміннями. 

Програма орієнтує викладача на творчу побудову навчального процесу, а також 

організацію самостійної роботи студентів та проведення практичних та консультативних 

занять. 

Основна мета курсу – ознайомити студентів із закономірностями розвитку 

посттравматичних станів, їх основними формами та способами подолання, що сприятиме 

підготовці фахівця, здатного забезпечити високий рівень лікувально-профілактичної медико-

психологічної роботи при роботі з різними групами населення, важливим також є розвиток 

здатності у студентів творчого підходу до процесу діяльності. 

Завдання курсу: 

 Ознайомлення з теоретичними, методичними основами психології посттравматичних 

станів у медико-психологічній практиці, психодіагностики, психопрофілактики, 

психологічного консультування та психотерапії; 

 Оволодіння студентами практичними вміннями і навичками психодіагностики та 

психологічного консультування, психопрофілактики, психогігієни та психотерапії, що 

застосовуються у психології посттравматичних станів; 

 Вироблення навичок практичного втілення вмінь методів психодіагностики, 

психологічного консультування, психопрофілактики, психогігієни та психотерапії, що 

застосовуються у психології посттравматичних станів; 

 Оволодіння такими базовими поняттями психології посттравматичних станів як 

посттравматичний стресовий розлад, стрес, гостра реакція на стрес, травматична 

ситуація, фрустрація, розлад адаптації; 

  Розвиток навичок науково-дослідницької роботи студентів, наполегливості та 

активності в оволодінні основами майбутньої професії. 

 

 

6 КУРС 

 

1. Психогігієна професійної діяльності медика  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організаційно-методичні аспекти та 

психологічні засади збереження професійного здоров‘я лікаря, медичного психолога, а також 

напрямки та методики по збереженню здорового способу життя медика і заходи 

попередження професійних захворювань тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія,  психологія 

особистості, диференційна психологія, медична психологія, основи психологічного тренінгу, 



психологічне консультування та психокорекція, психофізіологія, нейропсихологія, а також 

ряд клінічних дисциплін. 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Психогігієна професійної діяльності 

медика» є:  

- розкриття змісту основних понять, концепцій, принципів, форм і методів психогігієни 

професійної діяльності медика; 

- засвоєння студентами основних теоретичних напрямів та практичних навичок 

психогігієни медичного працівника для впровадження в подальшу професійну 

діяльність. 

- формування зрілої особистості фахівця лікаря, медичного психолога; 

- профілактика синдрому «професійного вигорання» фахівця; 

- усвідомлення студентами необхідності турботи про власне  фізичне та психологічне 

здоров‘я. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психогігієна професійної діяльності медика» 

є: 

- висвітлення основних теоретичних питань та практичних заходів для підтримки та 

оптимізації психічного здоров‘я лікаря, медичного психолога; 

- ознайомлення студентів з основними факторами, які несприятливо впливають на 

психічне здоров‘я медика. 

- засвоєння основних принципів психогігієни професійної діяльності медика; 

- засвоєння психогігієнічних напрямків в діагностичній, консультативній, 

психокорекцій ній роботі медичного психолога; 

- профілактика синдрому «емоційного вигорання» майбутніх фахівців лікарів, 

медичних психологів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: 
- Сутність, основні напрямки психогігієни;  

- предмет, завдання та основні принципи сучасної психогігієни; 

- теоретико-методологічні основи психогігієни і психопрофілактики; 

- основи психогігієни професійної діяльності медика; 

- основні професійні вимоги до особистості лікаря, медичного психолога; 

- психофізіологічну складову діяльності фахівців, що допомагають іншим; 

- основні підходи до організації раціонального режиму праці та відпочинку; 

- види аналізу та оцінки власної професійної діяльності; 

- основні ознаки і фактори психічного здоров‘я та саногеного потенціалу особистості; 

- практичні методи і прийоми психогігієни і психопрофілактики. 

вміти:  
- складати програми психогігієнічних і психопрофілактичних заходів; 

- здійснювати психогігієнічні та психопрофілактичні заходи; 

- використовувати психодіагностичні методики для оцінки індивідуальних якостей  

фахівців, методики для діагностики синдрому емоційного вигорання; 

- розвивати навички рефлексії, оцінки та аналізу власного емоційного стану; 

- застосовувати техніки та прийоми психогігієни і психопрофілактики у власній 

професійній діяльності тощо. 

 

2. Психологія управління  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст управлінської діяльності, 

соціально-психологічні явища і феномени організації. 

 Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія, психологія 

особистості, психологія спілкування, етика та деонтологія, психодіагностика.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія управління» є розкриття 

змісту та особливостей психологічних аспектів управлінської діяльності, підготовка 



студентів до професійного вирішення психологічних проблем управління; висвітлення 

основних питань психології управління в галузі охорони здоров‘я та надання медико-

психологічної допомоги населенню, а також формування системи психологічних знань і 

уявлень в області теорії сучасного менеджменту.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія управління» є:  

сформувати у студентів систему знань та уявлень про суб’єкти управлінської 

діяльності, їх психологічні особливості та можливі шляхи оптимізації їхньої взаємодії; 

соціально-психологічні чинники ефективного управлінського процесу; сучасні технології 

ефективного менеджменту та методи їх впровадження; допомогти студентам оволодіти 

ґрунтовними знаннями з психології управління; сприяти формуванню вмінь і навичок 

ефективного використання методів та засобів, розроблених в психології управління; 

створити інформаційне підґрунтя для здійснення соціально-психологічного аналізу 

управлінської діяльності в цілях підвищення її ефективності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: проблематику, методи, основні досягнення та тенденції розвитку психології 

управління, вітчизняні та зарубіжні теорії і концепції; мати уявлення про психологічні засади 

управлінської діяльності, їх застосування у вирішенні практичних завдань організацій, 

психологічні передумови формування ділової активності, процес формування 

підприємницької мотивації, психологічні вимоги до особи бізнесмена тощо; 

вміти: використовувати теоретичні знання для аналізу психологічних проблем 

менеджменту та управління, здійснювати самостійну аналітичну та науково-дослідну роботу 

в галузі психології управління, застосовувати адекватні психологічні методи та методики 

відповідно до мети та завдань дослідження, грамотно здійснювати добір діагностичного 

інструментарію для вивчення соціально-психологічних явищ і феноменів в організації тощо. 
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2 КУРС 

 

1. Основи педагогіки  

Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» дає студентам уявлення про специфіку 

педагогічних проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, 

характером педагогічної діяльності в цілому;  закладає основи педагогічного мислення, 

формує уміння застосовувати знання з педагогіки у професійній діяльності, а також надає 

можливість не тільки оволодіти системою педагогічних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця.  

Програма упорядкована із застосуванням сучасних психолого-педагогічних принципів 

організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні педагогічні положення, теорії, 

концепції, категорії, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» базується на 

вивченні студентами філософії, історії, психології, фізіології; закладає основи вивчення 

студентами вікової та педагогічної психології, психології спілкування, соціальної психології, 

а також ряду  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців, отримання знань про основні категорії 

педагогіки, методи, засоби та сучасні педагогічні технології,  а також ознайомлення 

студентів з основними проблемами педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; 



надання можливості студентам не лише оволодіти системою педагогічних знань, ознайомити 

їх з загальними поняттями та закономірностями розвитку та формування особистості у 

навчально-виховному процесі, а й забезпечити формування на цій основі  педагогічних вмінь 

та навичок застосування їх у професійній діяльності, що є одним з важливих елементів у 

підготовці майбутніх лікарів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є: формування у 

студентів знань щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий освітній 

простір; теоретичних основ педагогіки  з урахуванням  сучасного стану розвитку освіти  в 

Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм навчально-

виховного процесу; педагогічної  компетентності майбутніх фахівців; основ педагогічної 

комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та навичок 

використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

 

2. Психологія спілкування  

Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» є теоретичним фундаментом 

побудови майбутньої успішної взаємодії лікаря та пацієнта і надає можливість студентам не 

тільки оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних 

методів впливу на особистість хворого. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, 

механізми, форми процесу спілкування та індивідуально-психологічні відмінності 

особистості, що проявляються у професійному спілкуванні. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Психологія спілкування» 

базується на вивченні студентами філософії, соціології; закладає основи вивчення 

студентами медичної психології, соціальної психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  

що передбачає інтеграцію з ними. 

Курс «Психологія спілкування» дозволить студенту адекватно визначати соціо- та 

психогенні фактори захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   

якість   та   ефективність терапевтичних впливів. Знання  основних побудови процесу 

спілкування в групі дозволить створювати оптимальний психологічний клімат в трудвому 

колективі, вдосконалювати взаємовідносини між лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. 

Знання основних принципів та правил ефективного спілкування дозволить встановлювати 

більш повний особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, 

оптимізувати його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. Ознайомлення  

з  основами  психології спілкування дозволить майбутньому лікарю знаходити шляхи 

активізації внутрішніх резервів хворого для подолання наслідків стресів та невротичних 

нашарувань та для досягнення успішної соціальної адаптації та найшвидшого одужання. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей процесу спілкування, факторів успішної комунікації, основних законів 

соціальної перцепції, особливостей інтеракцій та знайомленням з ефективними прийомами 

спілкування лікаря та пацієнтів різних вікових груп і їх родичами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія спілкування» є: сформувати 

у студентів систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями 

психології спілкування; ознайомити із закономірностями формування потреби в спілкуванні 

в процесі онтогенезу; поняттям вербальної та невербальної комунікації; розгляд 

перцептивних механізмів та ефектів соціальної перцепції; аналіз причин виникнення 

труднощів у спілкуванні; сприяти вирішенню питань побудови та організації 

міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду професійних ситуацій, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини. 

 

3 КУРС 



1. Основи соціальної психології  

Навчальна дисципліна «Основи соціальної психології»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, психології 

особистості, психології спілкування, експериментальної психології та інтегрується з цими 

дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню фундаментальних знань щодо соціо- та психогенних факторів 

захворювань, з метою створення умов    психопрофілактики та   підвищення   якості   та   

ефективності психотерапевтичних впливів. 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у соціальній взаємодії 

особистості та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань про 

включення особистості в різні соціальні групи, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних та педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній 

підготовці та майбутній діяльності лікаря-психолога; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання пацієнта в контексті 

лікувального процесу з метою його повноцінної адаптації до умов лікувального процесу. 

Метою курсу є засвоєння    механізмів та прийомів соціальної перцепції та способів 

психологічного впливу в процесі спілкування, визначення структури міжособистісних 

стосунків в групі, розкриття системи установок в пізнанні в соціально-психологічної 

реальності, пізнання структури групи, динаміки групових процесів та прийомів створення 

сприятливого психологічного клімату в групі, розуміння методики проводення соціально-

психологічного дослідження. 

 Дисципліна дозволить студенту адекватно визначати соціо- та психогенні фактори 

захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   якість   та   ефективність 

психотерапевтичних впливів. Знання  основних соціально-психологічних закономірностей   

функціонування   медичних   підрозділів   дозволить створювати оптимальний психологічний 

клімат медичних колективів, вдосконалювати взаємовідносини між самими лікарями, а 

також між лікарем та пацієнтом. Знання основних принципів та правил ефективного 

спілкування дозволить встановлювати більш повний особистісний контакт з хворим, 

гармонізувати його відносини з оточуючими, оптимізувати його адаптацію до соціального 

середовища під час реабілітації. 

Ознайомлення  з  основами  соціально-психологічного  тренінгу дозволить 

майбутньому лікарю-психологу знаходити шляхи активізації внутрішніх резервів хворого 

для подолання наслідків стресів та невротичних нашарувань та для досягнення успішної 

соціальної адаптації. є глибоке вивчення й усвідомлення основних психолого-фізіологічних 

вікових відмінностей пацієнтів.  

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей входження особистості в групу, механізмів її соціалізації та десоціалізації, 

засвоєння статусно-рольвих характеристик особистості та закономірностей формування 

групи як спільноти людей.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення курсу дозволяють 

інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно важливо в практичній діяльності лікаря- 

 

2.  Психологія  

Навчальна дисципліна «Психологія» є теоретичним фундаментом циклу 

психологічних  дисциплін та надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 

психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  психологічних вмінь, що є 

одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; 

сприяє вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість. 



Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, теорії, 

концепції, категорії, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та 

формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи психології» базується на 

вивченні студентами філософії, соціології, фізіології; закладає основи вивчення студентами 

медичної психології, психології спілкування, соціальної психології, а також ряду клінічних  

дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології» є ознайомлення 

студентів з основними проблемами психології на сучасному етапі розбудови суспільства; 

надання можливості студентам не лише оволодіти системою психологічних знань, основних 

категорій психології, ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями 

психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі  медико-

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

майбутній діяльності лікаря. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології» є: сформувати у 

студентів систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями 

психології; ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями 

психічних процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними 

особливостями людини; висвітлити проблему психологічних особливостей діяльності та 

спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; 

сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в 

аналізі різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів 

впливу на особистість хворої людини. 

 

 

4 КУРС 

1. Тренінг спілкування  

 «Тренінг спілкування» є теоретичним фундаментом побудови майбутньої успішної 

взаємодії лікаря та пацієнта і надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 

психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  психологічних вмінь, що є 

одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; 

сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних методів впливу на особистість 

хворого. 

Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців знань про актуальні 

питання взаємостосунків між людьми, про комунікації між ними, які все більш стають 

вагомим на сьогоднішній день. В програмі розглядаються основні характеристики 

спілкування, аналізується спілкування як соціальна потреба людини, класифікуються основні 

функції спілкування, характеризується конфліктне спілкування та ін.. 

Навчальна дисципліна «Тренінг спілкування» надає можливість студентам не тільки 

оволодіти системою психологічних та комунікативних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці 

та професійній діяльності фахівця. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, 

теорії, концепції, категорії, аналіз психологічних механізмів спілкування і вироблення 

практичних рекомендацій з оптимального здійснення комунікативної діяльності на всіх 

рівнях. Її значення полягає в тому, що вона сприяє розширенню та поглибленню світоглядної 

основи теоретичної та практичної діяльності майбутнього фахівця. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Тренінг спілкування» базується 

на вивченні студентами філософії, психології, педагогіки, соціології, фізіології; закладає 

основи вивчення студентами медичної психології, а також ряду клінічних дисциплін, що 

передбачає інтеграцію з ними. 



Метою навчальної дисципліни є розширення та поглиблення інтересу студентів до 

проблем спілкування, до осмислення як позитивних, так і негативних сторін розвитку 

комунікативного процесу, забезпечення їх знаннями про теоретико-методологічні засади 

“Психології спілкування” як науки, її місце в системі психологічних дисциплін; 

ознайомлення студентів з основними знаннями процесу спілкування в групі дозволить 

створювати оптимальний психологічний клімат в трудовому колективі, вдосконалювати 

взаємовідносини між лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. Оволодіння основними 

принципами та правилами ефективного спілкування, які дозволять встановлювати більш 

повний особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, 

оптимізувати його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. Цілісність і 

науковість запропонованого курсу забезпечує розгляд основних закономірностей процесу 

спілкування, факторів успішної комунікації, основних законів соціальної перцепції, 

особливостей інтеракцій та знайомленням з ефективними прийомами спілкування лікаря  та 

пацієнтів різних вікових груп й їх родичами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія спілкування” є 

ознайомлення з об’єктом, предметом і методами психології спілкування, розширення кола 

знань про сутність структури спілкування, основних засобів та механізмів спілкування; 

оволодіти основними категоріями та поняттями психології спілкування; ознайомити із 

закономірностями формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу; поняттям 

вербальної та невербальної комунікації; розгляд перцептивних механізмів та ефектів 

соціальної перцепції; аналіз причин виникнення труднощів у спілкуванні; сприяти 

вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі 

різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на 

особистість хворої людини. 

 

 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 – 4 КУРСІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ) «ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-

КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ» 

 

2 КУРС 

1. Основи педагогіки  

Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» дає студентам уявлення про специфіку 

педагогічних проблем, знайомить із особливостями інноваційних освітніх процесів, 

характером педагогічної діяльності в цілому;  закладає основи педагогічного мислення, 

формує уміння застосовувати знання з педагогіки у професійній діяльності, а також надає 

можливість не тільки оволодіти системою педагогічних знань, а й забезпечує формування на 

цій основі педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця.  

Програма упорядкована із застосуванням сучасних психолого-педагогічних принципів 

організації навчально-виховного процесу вищої освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні педагогічні положення, теорії, 

концепції, категорії, закономірності розвитку та формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Основи педагогіки» базується на 

вивченні студентами філософії, історії, психології, фізіології; закладає основи вивчення 

студентами вікової та педагогічної психології, психології спілкування, соціальної психології, 

а також ряду  дисциплін,  що передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є формування 

педагогічної компетентності майбутніх фахівців, отримання знань про основні категорії 

педагогіки, методи, засоби та сучасні педагогічні технології,  а також ознайомлення 

студентів з основними проблемами педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; 



надання можливості студентам не лише оволодіти системою педагогічних знань, ознайомити 

їх з загальними поняттями та закономірностями розвитку та формування особистості у 

навчально-виховному процесі, а й забезпечити формування на цій основі  педагогічних вмінь 

та навичок застосування їх у професійній діяльності, що є одним з важливих елементів у 

підготовці майбутніх лікарів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є: формування у 

студентів знань щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий освітній 

простір; теоретичних основ педагогіки  з урахуванням  сучасного стану розвитку освіти  в 

Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм навчально-

виховного процесу; педагогічної  компетентності майбутніх фахівців; основ педагогічної 

комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та навичок 

використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

 

 

3 КУРС 

1. Основи соціальної психології  

3. Навчальна дисципліна «Основи соціальної психології»: 

а) базується на вивченні студентами загальної психології, вікової психології, 

психології особистості, психології спілкування, експериментальної психології та 

інтегрується з цими дисциплінами; 

б) закладає основи вивчення студентами медичної психології, психоконсультування, 

патопсихології та психотерапії;   

в) слугує засвоєнню фундаментальних знань щодо соціо- та психогенних факторів 

захворювань, з метою створення умов    психопрофілактики та   підвищення   якості   та   

ефективності психотерапевтичних впливів. 

г) сприяє досягненню розуміння механізмів виникнення проблем у соціальній 

взаємодії особистості та шляхів їх попередження та подолання; 

д) надає можливість студентам не тільки оволодіти системою психологічних знань 

про включення особистості в різні соціальні групи, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних та педагогічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній 

підготовці та майбутній діяльності лікаря-психолога; 

е) дає можливість обирати ефективні тактики спілкування й виховання пацієнта в 

контексті лікувального процесу з метою його повноцінної адаптації до умов лікувального 

процесу. 

Метою курсу  є засвоєння    механізмів та прийомів соціальної перцепції та способів 

психологічного впливу в процесі спілкування, визначення структури міжособистісних 

стосунків в групі, розкриття системи установок в пізнанні в соціально-психологічної 

реальності, пізнання структури групи, динаміки групових процесів та прийомів створення 

сприятливого психологічного клімату в групі, розуміння методики проводення соціально-

психологічного дослідження. 

 „Основи соціальної психології” дозволить студенту адекватно визначати соціо- та 

психогенні фактори захворювань, створювати умови    психопрофілактики,   підвищити   

якість   та   ефективність психотерапевтичних впливів. Знання  основних соціально-

психологічних закономірностей   функціонування   медичних   підрозділів   дозволить 

створювати оптимальний психологічний клімат медичних колективів, вдосконалювати 

взаємовідносини між самими лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. Знання основних 

принципів та правил ефективного спілкування дозволить встановлювати більш повний 

особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з оточуючими, оптимізувати 

його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. 

Ознайомлення  з  основами  соціально-психологічного  тренінгу дозволить 

майбутньому лікарю-психологу знаходити шляхи активізації внутрішніх резервів хворого 

для подолання наслідків стресів та невротичних нашарувань та для досягнення успішної 



соціальної адаптації. є глибоке вивчення й усвідомлення основних психолого-фізіологічних 

вікових відмінностей пацієнтів.  

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечується розглядом основних 

закономірностей входження особистості в групу, механізмів її соціалізації та десоціалізації, 

засвоєння статусно-рольвих характеристик особистості та закономірностей формування 

групи як спільноти людей.  

Теоретичні знання та практичні вміння, засвоєні в процесі вивчення „Соціальної 

психології” дозволяють інтегрувати знання про особистість, що надзвичайно важливо в 

практичній діяльності лікаря. 

 

2. Психологія  

Навчальна дисципліна «Психологія» є теоретичним фундаментом циклу 

психологічних  дисциплін та надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 

психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  психологічних вмінь, що є 

одним з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності фахівця; 

сприяє вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в 

осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, теорії, 

концепції, категорії, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та 

формування особистості. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна базується на вивченні студентами 

філософії, соціології, фізіології; закладає основи вивчення студентами медичної психології, 

психології спілкування, соціальної психології, а також ряду клінічних  дисциплін,  що 

передбачає інтеграцію з ними. 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними 

проблемами психології на сучасному етапі розбудови суспільства; надання можливості 

студентам не лише оволодіти системою психологічних знань, основних категорій психології, 

ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями психічної діяльності 

людини, а й забезпечити формування на цій основі  медико-психологічних вмінь, що є одним 

з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психології» є: сформувати у студентів 

систему психологічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями психології; 

ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями психічних 

процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; 

висвітлити проблему психологічних особливостей діяльності та спілкування особистості; 

розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; сприяти вирішенню питань 

побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду 

професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість 

хворої людини. 

 

4 КУРС 

1. Тренінг спілкування  

Навчальна  дисципліна «Тренінг спілкування» є теоретичним фундаментом побудови 

майбутньої успішної взаємодії лікаря та пацієнта і надає можливість студентам не тільки 

оволодіти системою психологічних знань, а й забезпечує формування на цій основі  

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця; сприяє вирішенню та осмисленню найбільш ефективних 

методів впливу на особистість хворого. 

Програма спрямована на формування у майбутніх фахівців знань про актуальні 

питання взаємостосунків між людьми, про комунікації між ними, які все більш стають 

вагомим на сьогоднішній день. В програмі розглядаються основні характеристики 



спілкування, аналізується спілкування як соціальна потреба людини, класифікуються основні 

функції спілкування, характеризується конфліктне спілкування та ін.. 

Навчальна дисципліна надає можливість студентам не тільки оволодіти системою 

психологічних та комунікативних знань, а й забезпечує формування на цій основі 

психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 

професійній діяльності фахівця. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психологічні положення, 

теорії, концепції, категорії, аналіз психологічних механізмів спілкування і вироблення 

практичних рекомендацій з оптимального здійснення комунікативної діяльності на всіх 

рівнях. Її значення полягає в тому, що вона сприяє розширенню та поглибленню світоглядної 

основи теоретичної та практичної діяльності майбутнього фахівця. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Тренінг спілкування» базується 

на вивченні студентами філософії, психології, педагогіки, соціології, фізіології; закладає 

основи вивчення студентами медичної психології, а також ряду клінічних дисциплін, що 

передбачає інтеграцію з ними. 

Метою навчальної дисципліни «Тренінг спілкування» є розширення та поглиблення 

інтересу студентів до проблем спілкування, до осмислення як позитивних, так і негативних 

сторін розвитку комунікативного процесу, забезпечення їх знаннями про теоретико-

методологічні засади “Психології спілкування” як науки, її місце в системі психологічних 

дисциплін; ознайомлення студентів з основними знаннями процесу спілкування в групі 

дозволить створювати оптимальний психологічний клімат в трудовому колективі, 

вдосконалювати взаємовідносини між лікарями, а також між лікарем та пацієнтом. 

Оволодіння основними принципами та правилами ефективного спілкування, які дозволять 

встановлювати більш повний особистісний контакт з хворим, гармонізувати його відносини з 

оточуючими, оптимізувати його адаптацію до соціального середовища під час реабілітації. 

Цілісність і науковість запропонованого курсу забезпечує розгляд основних закономірностей 

процесу спілкування, факторів успішної комунікації, основних законів соціальної перцепції, 

особливостей інтеракцій та знайомленням з ефективними прийомами спілкування лікаря  та 

пацієнтів різних вікових груп й їх родичами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Тренінг спілкування” є ознайомлення з 

об’єктом, предметом і методами психології спілкування, розширення кола знань про 

сутність структури спілкування, основних засобів та механізмів спілкування; оволодіти 

основними категоріями та поняттями психології спілкування; ознайомити із 

закономірностями формування потреби в спілкуванні в процесі онтогенезу; поняттям 

вербальної та невербальної комунікації; розгляд перцептивних механізмів та ефектів 

соціальної перцепції; аналіз причин виникнення труднощів у спілкуванні; сприяти 

вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі 

різного роду професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на 

особистість хворої людини. 

 

 


