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Мета курсу – формування системи знань про природу конфліктів, набуття 

практичних навичок у їх вирішенні, вироблення вмінь прогнозувати і контролювати 
конфліктну ситуацію, позитивно сприймати конфлікт і прагматично його 
використовувати.  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Медична конфліктологія» базується на 
вивченні студентами філософії, біоетики та біобезпеки, тренінг спілкування, психічне 
здоров’я. Передбачає інтеграцію з курсами медсестринська етика та деонтологія, 
медсестринство у внутрішній медицині, медична та соціальна реабілітація. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; 
здатність діяти на основі етичних міркувань; 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; здатність проводити медичну та соціальну 
реабілітацію з метою відновлення здоров’я населення; здатність виокремлювати ознаки 
та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи організації охорони 
здоров’я. 

Програмні результати навчання: здійснювати медсестринське адміністрування; 
забезпечувати здоровий мікроклімат в колективі; організовувати та проводити навчання 
пацієнтів та членів їхніх родин з медичних питань; проводити медико-гігієнічну 
пропаганду; усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 
свободами та обов’язками; підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі 
знань про історичний розвиток суспільства. 

Очікувані результати навчання:  
знати: дослідження основних підходів до вивчення конфлікту в медицині, 

типологію і динаміку конфліктів, сутність системи управління конфліктами у медицині, 
позитивні та негативні функції конфліктів; 

вміти: описувати основні методи дослідження та прогнозування конфліктів у 
медицині, аналізувати різноманітні види конфліктів у медицині, застосувати 
категоріальний апарат конфліктології в сфері медицини. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Конфліктологія як наука. Конфлікт у медицині: поняття та предмет вивчення. 

Причини конфліктів та їхні функції. Класифікація конфліктів. Динаміка конфліктів та 
механізми їх розвитку. Стрес як причина та наслідок виникнення конфлікту. Шляхи 
аналізу конфліктів. Технології прогнозування, запобігання та профілактики конфліктів у 
медицині.  Управління конфліктами. 

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. 


