
Анотація навчальної дисципліни 
«Психологія особистості та професійного саморозвитку» 

Освітньо-професійна програма «Стоматологія» 
Спеціальність: 221 Стоматологія 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Мета курсу – оволодіти психологічними знаннями про природу 
психічних процесів особистості, представлених в різних вітчизняних і 
зарубіжних теоретичних концепціях і школах, необхідними в майбутній 
професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування цілісного уявлення про індивідуально- 
психологічні особливості особистості, психологічні властивості і стани, 
психічні процеси особистості, представлені в різних вітчизняних і 
зарубіжних теоретичних концепціях і школах; розвиток у студентів 
професійно значущих здібностей і особистісних якостей; навчання студентів 
прийомам і методам вдосконалення власної особистісної сфери, 
мотивування до особистісного та професійного росту. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні прояви комплексного взаємозв'язку між стоматологічним 
здоров'ям, харчуванням, загальним здоров'ям. 
уміти: інтерпретувати дані консультацій пацієнтів лікарями-фахівцями; 
доводити необхідність направлення пацієнтів на консультацію до лікаря;  
анкетувати пацієнта на предмет загального стану здоров'я, виявлення 
супутніх захворювань 

Зміст навчальної дисципліни: 
Мета та предмет дисципліни. Етапи розвитку психологічних знань. 

Структура психологічної науки. Місце психології особистості в структурі 
психології. Зв’язок психології з іншими науками.  

Психологія та філософія. Психологія та етика. Психологія та педагогіка. 
Значення психологічних знань в діяльності людини. Психологічнопрофесійні 
засади діяльності людини. Психологія бізнесу та менеджменту. Визначення 
понять “людина”, “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.  

Сучасні психологічні теорії особистості. Сучасні психологічні теорії 
особистості. Фрейдизм (З. Фрейд). Неофрейдизм (К. Юнг. Е. Фромм). 
Психоаналіз. Біхевіоризм. Гуманістична психологія особистості. Теорія 
самоактуалізації особистості (А. Маслоу).  

Трансперсональні теорії особистості. Гештальтпсихологія. Когнітивна 
психологія. Структурний та трансактний аналіз (Е. Берн). Використання 
психологічних теорій особистості в різних сферах життя людини (спілкування, 
сімейні відносини, педагогічна діяльність, менеджменті та ін.)  

Пізнавальні процеси психіки особистості.. Структура основних форм 
прояву психіки особистості та їх взаємодії. Пізнавальні процеси психіки 
особистості. Відчуття, сприймання як початкові рівні пізнання. Мислення. 



Індивідуальні особливості мислення.  
Пам’ять. Види пам’яті. Увага. Властивості уваги. Уява. Значення уяви у 

формуванні творчої особистості. Мова та її значення у спілкуванні. Роль 
пізнавальних процесів психіки особистості в професійній діяльності людини.  

Емоційні та вольові процеси психіки особистості. Ролі емоційних процесів 
в житті людини. Функції емоційних процесів: сигнальна, регулятивна, 
комунікативна. Емоції та почуття. Природа емоційних явищ. Феноменологія 
емоційних явищ. Властивості емоційних явищ.  

Воля. Природа та функції волі. Розвиток вольової сфери особистості. Роль 
емоційних та вольових процесів психіки в професійній діяльності людини.  

Психічні стани та властивості психіки. Психічні стани особистості та їх 
види (стрес, настрій, страх, агресія, сором, страх, радість. афект, фрустрація та 
ін.). Вплив психічних станів на життєдіяльність особистості. Стрес. Причини 
стресу. Засоби подолання стресу.  

Психічні властивості особистості та їх види. Темперамент. Характеристика 
типів темпераменту. Вплив темпераменту на професійну діяльність людини. 
Характер особистості. Акцентуації характеру. Задатки і здібності особистості. 
Формування та розвиток професійних здібностей інженера.  

Самооцінка особистості. Роль самооцінки в житті людини. Психологічні та 
педагогічні аспекти формування самооцінки особистості. Можливості зміни 
самооцінки особистості. Самооцінка керівника.  

Особистість в соціальному середовищі. Соціально-психологічні аспекти 
взаємовідносин в соціальних групах. Поняття соціальної групи. Класифікація 
груп. Рівні розвитку груп. Коллектив. Формування та розвиток соціальних 
груп (колективів). Соціально-психологічний клімат соціальної групи. 
Проблема лідерства та керівництва. Типи лідерства. Стилі керівництва.  

 Психологія спілкування. Поняття спілкування. Види та рівні спілкування. 
Спілкування і взаєморозуміння. Вербальна та невербальна комунікації.  

Роль спілкування в професійній діяльності людини. Комунікативна 
компетентність керівника. Проблеми маніпуляції та актуалізації.  

Конфлікти. Поняття конфлікту. Види конфлікту. Внутрішній конфлікт 
особистості. Міжособистісні конфлікти. Причини конфліктів. Стадії (етапи) 
конфлікту. Методики аналізу та вирішення міжособистісних конфліктів. 
Конфлікти в соціальних групах. Виробничі конфлікти. Управлінські 
конфлікти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний 
обсяг 150  годин, у тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 100 
годин самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
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