
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.2 
 «Основи психології» 

Рівень ВО другий (магістерський) 
Назва спеціальності/ освітньо- професійної 
програми 

222 Медицина/ Медицина  

 
Форма навчання Денна 
Курс, семестр, протяжність 1 курс, 2 семестр, 4 кредити 
Семестровий контроль Залік 
 Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 120 годин, з них: 16 лекцій і 26 
практичні заняття 

 Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Педагогічної і вікової психології 

Автор дисципліни Гошовська Дарія Тарасівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Вивчення дисципліни «Основи психології» 

ґрунтується на знаннях шкільної програми, 

зокрема «Біології» . 

Що буде вивчатися  Зміст, основні характеристики та умови 

розвитку когнітивної, регулятивної, 

афективної сфер особистості,  індивідуально-

типологічні особливості особистості 

(темперамент, характер, здібності) та 

можливості впливу на їхній розвиток 

Чому це цікаво / треба вивчати  Навчальна дисципліна «Основи психології» 

дає можливість студентам оволодіти 

системою знань, необхідних для пізнання 

своїх індивідуальних властивостей, що в 

свою чергу, допомагає вирішувати проблеми  

самовиховання, осмислювати найбільш 

ефективні методи психологічного пізнання 

та впливу на особистість, що є важливим 

елементом підготовки до професійної 

діяльності майбутнього фахівця.  

Як можна користуватися набутими знаннями 

і уміннями (компетентності) 

Загальні компетенції: 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

Уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

фахові компетенції:  

Здатність здійснювати теоретичний, 

методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та / 

або практики 

Здатність здійснювати практичну діяльність 

(тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну) з 

використанням науково верифікованих 



методів та технік. 

Здатність організовувати та реалізовувати 

просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері 

психології.  

Здатність приймати фахові рішення у 

складних і непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності.  

Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими цінностями.  

Здатність розробляти та впроваджувати 

інноваційні методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 
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