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Мета курсу – засвоєння основних теоретичних підходів до вивчення проблем 

комунікації та практичних аспектів спілкування, формування навичок аналізу змісту 
комунікаційних актів, навичок розпізнання невербальної сигналізації та емоцій 
співрозмовника, навичок збереження комунікативної рівноваги та ефективності 
комунікації, засвоєння психологічних знань, необхідних  для  розуміння  
індивідуально- психологічних особливостей особистості. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Тренінг спілкування» в структурно- 
логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: «Українська мова», «Філософія», «Історія медицини і медсестринства», 
«Історія України та української культури». Вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Обстеження та оцінка стану здоров’я людини». Вивчення дисципліни формує засади 
подальшого вивчення студентом дисциплін: «Медсестринська етика та деонтологія», 
«Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї», «Менеджмент та лідерство в 
медсестринстві», «Медсестринство в психіатрії та наркології» та інших, що передбачає 
інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та формування вмінь застосовувати 
необхідні знання у професіональній діяльності, а також у формуванні власного 
індивідуального образа. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності; здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово; здатність спілкуватися іноземною мовою; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення; 
здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність діяти на 
основі етичних міркувань; здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність застосовувати професійні та 
правові стандарти в повсякденній професійній практиці; здатність задовольнити 
потреби пацієнта/клієнта протягом різних періодів усього життя (включаючи процес 
вмирання) шляхом планування, допомоги і виконання медсестринських втручань, 
оцінки та корекції індивідуальних планів догляду, створених у співпраці з 
пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, членами сім’ї та іншими медичними і 
соціальними працівниками; застосовування професійних навичок (вмінь), медичних 
засобів, втручань та дій для забезпечення пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, 
приватності/інтимності/, конфіденційності, захисту його прав, фізичних, психологічних 
та духовних потреб на засадах транскультурального медсестринства, толерантної та 
неосудної поведінки; профілактична діяльність медичної сестри, направлена на 
збереження і зміцнення здоров’я, попередження захворювань й інформування та 
навчання пацієнта та членів його родини; здатність до організації надання медичної 
допомоги за принципом сімейної медицини; здатність проводити медичну та соціальну 
реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення; здатність організовувати та 
управляти відповідним структурним підрозділом (лідерство та менеджмент); здатність 



планувати та надавати сестринську допомогу з орієнтацією на пацієнта; здатність до 
конгруентної вербальної та невербальної презентації себе; вміння вільно та тактично 
висловлюватись, володіння культурою спілкування; здатність до активного слухання, 
гнучкості та креативності у спілкуванні; здатність до аналізу та оцінки комунікативної 
діяльності співрозмовника; здатність до ефективного спілкування у спільній діяльності 
(запобігання та розв’язання конфліктів, прийняття спільного рішення); здатність 
адекватно застосовувати психологічні прийоми та методи комунікативної взаємодії у 
майбутній професійній діяльності. 

Програмні результати навчання: здійснювати медсестринське адміністрування; 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; брати участь у забезпеченні 
спостереження за здоровим і перехворілим населенням, реабілітації та диспансерного 
нагляду; вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 
матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження (за списком 8); здатність до 
точності при здійсненні взаємозалежних професійних функцій (за списком 10); 
планувати і проводити профілактичні та протиепідемічні заходи щодо інфекційних 
хвороб (за списком 11); організовувати та проводити навчання пацієнтів та членів їхніх 
родин з медичних питань; проводити медико-гігієнічну пропаганду; аналізувати та 
використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати сучасних 
українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням; орієнтуватися в 
сучасній системі джерел інформації, вміння використовувати бази даних та програмні 
ресурси, глобальні комп’ютерні мережі; визначати закономірності ефективної 
взаємодії та вміння їх реалізовувати у професійній діяльності, постійно 
вдосконалюючи свій комунікативний потенціал; нести відповідальність за прийняття 
рішень у межах професійної компетентності, вміти знаходити нестандартні рішення в 
складних ситуаціях та їх реалізувати; знати психологічні теорії і факти для вирішення 
прикладних проблем психологічного супроводу становлення особистості та збереження 
її здоров’я; уміти створювати та апробувати ефективні програми попередження 
відхилень соціально-професійного розвитку особистості, а також професійних ризиків 
у різних видах діяльності фахівця; уміти мотивувати людей,  враховуючи  індивідуальні  
якості, координувати їх діяльність та рухатись до спільних цілей; володіти навичками 
діагностики норми та патології психічного функціонування людини з врахуванням її 
індивідуально-типологічних властивостей. 

Очікувані результати навчання:  
знати: основні підходи до поняття “спілкування”, «взаємодія», взаєморозуміння»; 

особливості  взаємодії  і  форми  поведінки  особистості  у  міжособистісній взаємодії; 
особливості взаємодії і міжособистісний вплив; форми поведінки особистості у 
міжособистісній взаємодії; особливості процесів міжособистісного пізнання; 
особливості сприймання і розуміння людини людиною; стадії міжособистісного 
розуміння; перцептивні механізми і ефекти;  

уміти: застосовувати отримані знання для покращення свого мистецтва спілкування; 
взаємодії і взаєморозуміння; аналізувати причини виникнення психологічних конфліктів у 
взаємовідносинах; створювати сприятливі умови для спілкування та  встановлення 
взаємовідносин і взаєморозуміння з іншими людьми. 

Зміст навчальної дисципліни: 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ І 

ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ. Особливості спілкування, його мета, завдання та функції. 
Розвиток навичок налагодження взаєморозуміння. Попередження конфліктів та основи 
безконфліктної взаємодії. Спілкування як сприймання і розуміння людьми один одного. 



Психологія впливу. Маніпуляція в спілкуванні. Вербальні засоби спілкування та 
мовленнєвий етикет. Невербальні засоби спілкування. Психологічні чинники успішного 
спілкування. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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