
 
Анотація 

з  дисципліни «Основи психології та міжособистісного спілкування» 
спеціальності 223 « Медсестринство» 

 
Мета курсу: оволодіння системою психологічних знань, й на цій основі  

розуміння різних підходів до феноменології і конкретних проявів спілкування, 
знайомство з причинами труднощів і бар’єрів у спілкуванні, основних 
принципів ефективного спілкування. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як українська 
мова, філософія, історія України та української культури, обстеження та оцінка 
стану здоров’я людини тощо.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом; 
здатність враховувати гендерні та вікові особливості пацієнта при обранні 
засобів та методів медичної і психологічної реабілітації; здатність до 
практичного використання деонтологічних норм роботи лікаря з урахуванням 
гуманістичної складової; здатність встановити психологічний контакт з 
пацієнтом; 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 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: 
знати: предмет психологічної науки; методи психологічних досліджень; 

психологію особистості та діяльності; основні бар’єри, труднощі і порушення у 
спілкуванні, причини їх виникнення; індивідуальні особливості 
співрозмовника; особливості аудіальних, візуальних і кінестетичних засобів 
спілкування; вербальних і невербальних; стереотипи у сприйнятті і розумінні 
партнера по спілкуванню з урахуванням професійних, національних і статево 
рольових аспектів; засоби і механізми маніпулятивних впливів і прийоми їх 
нейтралізації.  

уміти: інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності 
лікаря; узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі 
поведінки в конфліктній ситуації; пояснювати специфіку психічних 
пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в 
професійній діяльності лікаря; визначати індивідуально-психологічні 
відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.  

володіти: основними категоріями та поняттями психології; 
закономірностями формування та основними властивостями психічних 
процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними 
особливостями людини; навичками розкриття особливостей використання 



психологічних знань про комунікативні процеси у формуванні професійної 
компетентності, навичок рефлексії та емпатії, ефективної комунікації 

 
Основний категорійний апарат навчальної дисципліни 
Психологія, предмет психології, психіка, душа, психічні процеси, 

психологія особистості, людина, індивід, особистість, індивідуальність, 
пізнавальні психічні процеси, індивідуально-психологічні відмінності 
особистості, емоційно-вольова сфера, Спілкування; імперативне, маніпулятивне 
та діалогічне спілкування, маніпулятор, актуалізатор, кодування , моделі 
комунікації, взаємодія, спільна діяльність , сумісність, спрацьованість, 
психологічний клімат групи, «тезаурус», значення, смисл, скрипти, стилі 
комунікації, бар’єри спілкування 

Зміст навчальної дисципліни:Предмет, завдання та методи психології. 
Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Основні тенденції 
розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми 
прояву психіки, їх взаємозв’язок. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. 
Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. 
Зв‘язок психології з іншими науками. Значення психологічних знань в 
практичній діяльності лікаря. Загальне поняття про методи психологічних 
досліджень. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.  

Психологія особистості та діяльності. Загальне поняття про особистість. 
Сучасні психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. 
Біологічне та соціальне в особистості. Основні фактори та умови формування 
особистості. Формування особистості лікаря. Поняття про діяльність. Мета і 
мотиви діяльності. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і 
навичок. Спілкування як специфічний різновид діяльності. Значення 
спілкування в професійній діяльності лікаря. Соціальні групи. Поняття про 
групи. Класифікація груп. Психологічна сумісність і конфлікт у 
міжособистісних стосунках. Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки 
у конфліктній ситуації.  

Увага. Відчуття та сприймання. Пам‘ять. Мислення, уява. Поняття 
про увагу як особливу форму психічної активності. Характеристика основних 
властивостей уваги. Значення уваги в професійній діяльності лікаря. Загальна 
характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Основні 
властивості відчуттів. Поняття про сприймання. Характеристика основних 
властивостей сприймання. Відчуття та сприймання в професійній діяльності 
лікаря. Поняття про пам‘ять. Характеристика основних процесів пам’яті. 
Пам'ять в професійній діяльності лікаря. Поняття мислення та розуміння його 
специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням. 
Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Прояв 
інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря. Поняття про уяву 
та її своєрідність як пізнавального процесу. Уява в професійній діяльності 
лікаря.  

Емоційно-вольова сфера особистості. Поняття про емоції та почуття . 
Форми переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі 



почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. 
Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних 
станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної 
сфери особистості. Поняття про волю. Поняття про вольове зусилля та силу 
волі. Безвілля та його причини. Основні вольові якості особистості, їх 
формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності. 

Індивідуально-психологічні відмінності особистості. Поняття про 
темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні 
властивості темпераменту. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в 
професійній діяльності лікаря. Поняття про характер, його зв'язок із 
темпераментом. Формування характеру. Характер і професійна діяльність 
лікаря. Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку 
здібностей. Здібності в професійній діяльності лікаря  

Теоретичні основи вивчення спілкування. Теоретичні підходи до 
розуміння природи спілкування. Спілкування як соціально-психологічний 
феномен. Спілкування у тварин, специфіка спілкування людини. Роль 
спілкування в розвитку людини. Варіативне (вікові, гендерні, соціальні, 
культурні та ін. особливості) та інваріантне у спілкуванні. Розвиток уявлень про 
спілкування як специфічний вид діяльності Психологічна структура, види, 
функції та етапи спілкування. Порівняння гуманістичного, ритуального і 
маніпулятивного спілкування. Стратегії та тактики спілкування. 
Міжособистісна комунікація як складова структури спілкування. 

Комунікативна сторона спілкування. Головні характеристики 
комунікативної сторони спілкування. Мовлення в міжособистісному 
спілкуванні. Структура мовленнєвої комунікації. Невербальна комунікація. 
Інтерпретація невербальної поведінки. Здатність чути співрозмовника. 
Міжособистісна взаємодія у структурі спілкування. Роль мотивації у 
міжособистісній взаємодії. Мотиви потреби у спілкуванні. Мотиваційна криза. 
Структура міжособистісної взаємодії. Форми впливу на партнерів по 
спілкуванню. Способи захисту від впливів. Маніпулятивна модель спілкування. 
Маніпулятивні впливи як стратегія і тактика. Ознаки маніпулятивного впливу. 
Міжособистісні стосунки і взаєморозуміння. Потреба людей у взаємостосунках 
(міжособистісні стосунки і їх класифікація; афіліація, остракізм, самотність). 
Встановлення взаєморозуміння: сутність поняття і етапи його встановлення. 
Сприйняття і розуміння в структурі міжособистісного спілкування.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: залік. 


