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Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння психологічних знань з 

психоаналітичної парадигми, необхідних для розуміння індивідуально-
психологічних особливостей особистостей хворого; оволодіння основними 
методами психологічної діагностики і правилами проведення психологічної 
корекції і психопрофілактики методами психоаналізу; розуміння лікарем 
особистісної своєрідності, можливість використовувати психоаналітичні 

прийоми та особливості в індивідуальній роботі з хворими, що забезпечує як 
велику глибину і тонкощі діагностики хвороби, так і вибір найбільш 
оптимальної терапії в застосуванні до будь-якого пацієнта, незалежно від 
характеру його хвороби. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна  в структурно-логічній схемі 
дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 

медична психологія, анатомії людини, фізіології, патофізіології. Вона 
інтегрується з вивченням пропедевтики внутрішньої медицини. 
Вивчення дисципліни формує засади подальшого вивчення студентом 
психіатрії, наркології та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію 
з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування вмінь застосовувати 
необхідні знання у професіональній діяльності, а також у формуванні власного 
індивідуального образа, що відповідає особистісним особливостям. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу; 

здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати 
знання в практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної сфери та 
розуміння професійної діяльності; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; навички міжособистісної взаємодії; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність діяти 
соціально відповідально та свідомо; прагнення до збереження навколишнього 
середовища; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів),  навички 
опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до проведення 
експертизи працездатності; здатність до оцінювання впливу навколишнього 
середовища, соціально- економічних та біологічних детермінант на стан 
здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність до проведення аналізу 
діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів 
щодо забезпечення якості  медичної допомоги і підвищення ефективності 
використання медичних ресурсів 
Програмні результати навчання: 

знати: 
− види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації методами 

психоаналізу; 
− визначати психоаналітичні складові тактики та стратегії спілкування; 
− методики оцінювання стану клієнта  
 прийоми та форми впровадження психоаналітичних методів;  
 найважливіші теоретичні положення та поняття, основні техніки та 

процедури психоаналітичного напрямку консультування; 
 основні проблеми і завдання сучасного стану психоаналітичної теорії;  



 теорію психічного апарату; 
 найбільш фундаментальне поняття несвідомого та його роль у 

життєдіяльності людини; 
 феноменологію захисних механізмів; 
 систему цінностей психоаналітика; 
Уміти: 
 використовувати психоаналітичні знання в психодіагностичній та 

психотерапевтичній  практиці; 
 при необхідності надавати допомогу самому собі; 
 встановлювати зв’язки між основними теоріями та підходами психоаналізу з 

іншими науковими галузями людинознавства та психологічними теоріями 

зокрема. 
дотримання рухового режиму для осіб різного віку; навичками обґрунтування 
здорового режиму харчування; методами і принципами організації оздоровчої 
роботи. 
Зміст навчальної дисципліни: Витоки психоаналізу, історія розвитку та 

сучасний стан психоаналітичної школи. Психоаналітичний погляд на 

структуру психіки. Загальна характеристика психоаналітичних поглядів на 

поняття та структуру особистості. Психоаналітичні теорії розвитку. 

Психоаналіз психічних порушень. Основні особливості психоаналітичної 

діагностики 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: ПМК. 


