
Анотація навчальної дисципліни 
«Основи психоаналізу» 

Освітньо-професійна програма 

«Медицина» 
Спеціальність: 222 Медицина 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

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. 

Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Основи психоаналізу» 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, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність приймати обґрунтоване рішення; 

працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; 
здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  навички опитування та клінічного 

обстеження пацієнта; здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, 

фізіологічних пологів та післяпологового періоду, консультування з питань планування сім’ї 

та підбору метода контрацепції; здатність до проведення епідеміологічних та медико-
статистичних досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації; здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції надання 

медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг; здатність 

інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та давати 

рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану. 
         Програмні результати навчання: дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 

у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії, 

нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації. Використовувати державну 

мову та знання іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу 

сучасних тенденції розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань. Застосовувати інформаційні і 

комунікаційні технології у професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та 

інтеграції знань, а також для професійного саморозвитку. Збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез життя (професійний анамнез зокрема), проводити фізікальне обстеження та 

аналізувати отримані результати в умовах закладу охорони здоров’я та/або вдома у хворого, 

за стандартною схемою опитування. 
 Очікувані 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.  
Зміст навчальної дисципліни: 
Витоки психоаналізу, історія розвитку та сучасний стан психоаналітичної школи: З. 

Фрейд. Клінічні витоки психоаналізу. Історія розвитку психоаналітичного вчення, основні етапи. 

Криза та критика психоаналізу. Значення психоаналізу для сучасної психологічної науки та 

практики. Принципи психоаналізу. Основні психоаналітичні течії: класичний психоаналіз, 

характероаналіз, гуманістичний психоаналіз тощо. Сучасний стан та перспективи розвитку 

психоаналітичної концепції. Загальна характеристика вимог та особливостей підготовки 

сучасних психоаналітиків. Питання професійного ідентичності психоаналітика. Значення 

супервізії для представників психоаналітичної школи. 
Психоаналітичний погляд на структуру психіки: поняття психіки з точки зору 

психоаналізу. Еволюція психоаналітичних поглядів на структуру психіки. Поняття енергії та 

особливості її функціонування. Феномен безсвідомого: поняття, особливості проявів, 

особливості формування. Поняття свідомого в психіці людини. Значення підсвідомого, цензури, 

захисні механізми психічного. 
Загальна характеристика психоаналітичних поглядів на поняття та структуру 

особистості: поняття особистість в психоаналітичній концепції. Складові структури особистості 

з точки зору психоналізу. Поняття та основний принцип функціонування Ід. Значення Его. 

Принцип реальності. Поняття, функції і фактори формування Супер-Его. Дилеми Супер-Его. 
Психоаналітичні теорії розвитку: психосексуальна теорія розвитку З. Фрейда. Стадії 

розвитку, зони фіксації лібідо, конфлікти. Прегенітальна та генітальна фази. Оральна стадія. 

Анальна стадія. Фалічна стадія. Едипів комплекс. Латентна стадія. Генітальна стадія. Об’єкт 

катексіс. Тривога. Антикатексіси. Погляд Е. Еріксона на основні стадії розвитку психіки та 

особистості людини. Базова довіра. Автономія. Базова ефективність. Фази: орально-
інкорпоративна, орально-експульсивна; анально-інкорпоративна, анально-експульсивна. 

Сепарація, формування індентичності. Відносини з матір’ю. Відносини з батьком. Інцест. 

Порядок народження. 
Психоаналіз психічних порушень: поняття, види та прояви неврозу. Причини 

виникнення неврозів. Особливості структури особистості невротичного характеру. Психози, 

види та особливості. Структура особистості психотичного характеру. Межова психопатологія. 

Примітивні захисти. Особливості межової структури особистості.  Поняття психічної травми та 

її ознаки. Психопатична (антисоціальна) організція характеру. Нарцисичний тип організації 

характеру. Шизоїдні особистості. Параноїдний тип організації характеру. Депресивні та 

маніакальні особистості. Мазохістичний характер. Обсесивні та компульсивні особистості. 

Істероїдні особистості. Дисоціативні особистості. 
Основні особливості психоаналітичної діагностики: симптоми. Значення постановки 

діагнозу. Стратегії та методи психоаналітичної діагностики. Рівні організації особистості з точки 

зору діагностики. Патопологія характеру. Неврози, психози та межові розлади. Симптоматичний 

невроз, невротичний характер. Діагностичне інтерв’ю. 
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: залік 


