
ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ 
Мета курсу: оволодіння системою психологічних знань, й формування на цій основі 

медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та 
професійній діяльності майбутнього лікаря; сприяє вирішенню питань побудови та 
організації міжособистісної взаємодії в колективі, в осмисленні найбільш ефективних 
методів впливу на особистість.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як українська мова, 
філософія, історія України та української культури, медична психологія тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом; здатність 
враховувати гендерні та вікові особливості пацієнта при обранні засобів та методів медичної 
і психологічної реабілітації; здатність до практичного використання деонтологічних норм 
роботи лікаря з урахуванням гуманістичної складової, історичної спадщини та новітніх 
досягнень в галузі медицини; здатність до адекватної оцінки впливу соціально-економічних 
та системо-ціннісних детермінант на стан здоров’я індивідуума; здатність встановити 
психологічний контакт з пацієнтом; здатність спостерігати, аналізувати, узагальнювати та 
систематизувати психологічні факти; здатність до опанування і практичного використання 
методів психологічної діагностики; здатність визначати індивідуально-психологічні 
відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні, а також враховувати 
індивідуальні особливості пацієнта при обранні засобів та методів медичної допомоги; 
здатність виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв‘язок з іншими 
психічними процесами при лікуванні захворювань; здатність застосовувати теоретичні 
знання з психології у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності; формувати 
в собі активні позитивні риси особистості фахівця та поведінки.  

Програмні результати навчання: 
знати: предмет психологічної науки; методи  психологічних досліджень; психологію 

особистості та діяльності; індивідуальні відмінності уваги, відчуттів та сприймання; 
розвиток індивідуальних відмінностей пам‘яті, мислення та уяви; особливості  
вдосконалення емоційно-вольових якостей особистості; індивідуально-типологічні 
властивості особистості.  

уміти: класифікувати методи науково-психологічного дослідження; вирізняти 
функції психіки та форми її прояву; пояснювати виникнення, історичний розвиток та 
структуру свідомості; аналізувати психологічну структуру особистості; інтерпретувати 
значення спілкування в професійній діяльності лікаря; узагальнити причини виникнення 
конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації; пояснювати специфіку 
психічних пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в 
професійній діяльності лікаря; визначати індивідуально-психологічні відмінності 
особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.  

володіти: основними категоріями та поняттями психології; закономірностями 
формування та основними властивостями психічних процесів особистості, емоційно-
вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; навичками психологічних 
особливостей діяльності та спілкування особистості; новими можливостями професійної 
лікарської діяльності; навичками найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої 
людини. 

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни  
Психологічна культура особистості. психологія, предмет психології, психіка, душа, 

психічні процеси, свідомість, душа, свідомість, експеримент, поведінка, біхевіоризм, 
несвідоме, психоаналіз, психологія особистості, людина, індивід, особистість, 
індивідуальність, пізнавальні психічні процеси, індивідуально-психологічні відмінності 
особистості, емоційно-вольова сфера. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Предмет, завдання та методи психології. Поняття про психологію, її предмет та 

основні завдання. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її 
функції. Основні форми прояву психіки, їх взаємозв’язок. Структура свідомості. Поняття про 



несвідоме. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. 
Зв‘язок психології з іншими науками. Значення психологічних знань в практичній діяльності 
лікаря. Загальне поняття про методи психологічних досліджень. Напрями, школи та 
концепції в психологічній науці.  

Психологія особистості та діяльності. Загальне поняття про особистість. Сучасні 
психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. Біологічне та 
соціальне в особистості. Основні фактори та умови формування особистості. Формування 
особистості лікаря. Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Діяльність лікаря та 
формування професійних вмінь і навичок. Спілкування як специфічний різновид діяльності. 
Значення спілкування в професійній діяльності лікаря. Соціальні групи. Поняття про групи. 
Класифікація груп. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. 
Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.  

Увага. Відчуття та сприймання. Пам‘ять. Мислення, уява. Поняття про увагу як 
особливу форму психічної активності. Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. 
Характеристика основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність 
та її причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря. Загальна характеристика 
пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Основні 
властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди 
відчуттів. Больові відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика. Поняття про 
сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика основних властивостей 
сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії та галюцинації. Індивідуальні відмінності 
сприймання, їх діагностика. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря. 
Поняття про пам‘ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх 
взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. Запам’ятовування та його 
різновиди. Умови ефективного запам’ятовування. Збереження, умови збереження інформації. 
Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності 
пам’яті, їх діагностика та розвиток. Пам'ять в професійній діяльності лікаря. Поняття 
мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим 
відображенням. Соціальна природа мислення. Основні теорії мислення. Психологічна 
характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. 
Розумові операції як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація 
видів мислення. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток. Прояв 
інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря. Поняття про уяву та її 
своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна основа уяви. Класифікація видів уяви, їх 
характеристика. Мрія як особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і 
особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.  

Емоційно-вольова сфера особистості. Поняття про емоції та почуття. Психологічні 
теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми 
переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. Основні 
параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. Врахування емоційного стану 
пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності 
людини. Діагностика емоційної сфери особистості. Поняття про волю. Фізіологічна основа 
волі. Психологічні теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна 
вольова дія, їх аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. 
Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в 
професійній діяльності.  

Індивідуально-психологічні відмінності особистості. Поняття про темперамент, 
його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні властивості темпераменту. 
Фізіологічні основи темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераментів, їх 
психологічна характеристика та діагностика. Врахування особливостей темпераменту 
пацієнта в професійній діяльності лікаря. Поняття про характер, його зв'язок із 
темпераментом. Фізіологічні основи характеру. Структура характеру. Класифікація рис 
характеру. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру. Формування 
характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря. 



Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку здібностей. Види 
здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх 
діагностика. Зв‘язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності в професійній 
діяльності лікаря  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, 
у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 80 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


