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Метою вивчення навчальної дисципліни є 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 (за проф.. спрямуванням)», «Філософія», «Історія України та української культури». Вона 
інтегрується з вивченням дисципліни «Фізіологія». Вивчення дисципліни формує засади 
подальшого вивчення студентом дисциплін: «Психіатрія, наркологія», «Акушерство і 

гінекологія», «Фізична реабілітація, спортивна медицина», «Онкологія та радіаційна 

медицина», «Загальна практика (сімейна медицина)» 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, як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони 

здоровя за спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

здатність приймати обґрунтоване рішення; працювати в команді; навички міжособистісної 

взаємодії; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

здатність діяти соціально,відповідально та свідомо; здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів); навички опитування та клінічного обстеження пацієнта; здатність до 

визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду, консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції; здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень 

здоров’я населення; обробки державної, соціальної, економічної та медичної інформації; 

здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції; здатність до 

проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення 

заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів; здатність до проведення заходів щодо організації та 

інтеграції надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу медичних послуг; 

здатність інтегровано оцінювати скарги та результати обстеження пацієнтів будь-якого віку та 

давати рекомендації щодо немедикаментозної корекції їх стану. 
            Програмні результати навчання: дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології 

у повсякденній професійній діяльності, використовуючи тактики та стратегії спілкування, 

закони та способи комунікативної поведінки, закони та способи міжособистісної взаємодії, 

нести відповідальність за вибір та тактику способу комунікації; використовувати державну 

мову та знання іноземної мови для пошуку інформаційних медичних джерел, моніторингу 

сучасних тенденції розвитку галузі, їх аналізу та прийняття обґрунтованих рішень,  нести 

відповідальність за своєчасне набуття сучасних знань; застосовувати інформаційні і 

комунікаційні технології у професійній діяльності, використовувати їх для оновлення та 

інтеграції знань, а також для професійного саморозвитку; збирати дані про скарги пацієнта, 

анамнез життя (професійний анамнез зокрема), проводити фізікальне обстеження та 

аналізувати отримані результати в умовах закладу охорони здоров’я та/або вдома у хворого, 



за стандартною схемою опитування; збирати дані про скарги педіатричного пацієнта, анамнез 

життя і захворювання, спадковий анамнез за умов закладу охорони здоров’я, його підрозділу 

або вдома у хворого, використовуючи знання про вікові особливості періодів дитячого віку, за 

стандартною схемою опитування та обстеження хворого; визначати необхідне відповідне до 

віку харчування здорових дітей та лікувальне харчування хворих на захворювання (за списком 

2), у тому числі, дитині 1-го року життя зі спеціальними потребами; здійснювати систему 

протиепідемічних та превентивних заходів, на підставі даних про стан здоров’я певних 

контингентів населення та про наявність впливу на нього навколишнього середовища;  

проводити заходи первинної, вторинної та третинної профілактики, використовуючи 

узагальнену процедуру оцінки стану здоров'я людини (скринінг, профілактичний медичний 

огляд, звернення за медичною допомогою), використовуючи існуючі методи санітарно-
просвітницької роботи для гігієнічного навчання з урахуванням особливостей регіону.  

Очікувані результати навчання:  
знати: о 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. 

вміти: 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: 
Особливості спілкування, його мета, завдання та функції: трактування поняття 

«спілкування». Функції та види спілкування: основні класифікації. Міжособистісне 
спілкування. Розвиток  спілкування  в онтогенезі. Спілкування як форма вияву активності 
особистості. Поняття про спілкування як основу життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. 

Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-
комунікативних властивостей. Структура інформаційного обміну. Природа і мета 

комунікації. Прийоми ефективного спілкування. Комунікативний процес та його базові 

елементи. Моделі передавання інформації і механізм сприйняття комунікативних 

повідомлень. 
Розвиток навичок налагодження взаєморозуміння: бар’єри спілкування та їх 

подолання. Інтелектуальний, мотиваційний, моральний, емоційний бар’єри. Труднощі і 

дефекти міжособистісного спілкування. Труднощі спілкування. Дефіцитне спілкування. 

Дефектне спілкування. Деструктивне спілкування. Культура говоріння і культура слухання. 

Види слухання: рефлексивне і нерефлексивне, їх сутність. Типи реакцій людей під час 

слухання та способи їх використання. 
Самовдосконалення особистості та підвищення її рівня культури спілкування. 

Пізнання себе та самовдосконалення. Самоосвіта та самовиховання. Використання активного 
соціально-психологічного навчання з метою розвитку комунікативних вмінь. Розробка 
плану особистісного професійного самовдосконалення. 

Попередження конфліктів та основи безконфліктної взаємодії: конфлікти: види, 
структура, стадії перебігу. Передумови виникнення конфлікту у процесі спілкування. 
Конфлікти у особистісно-емоційній сфері (типи конфліктних особистостей). Правила 
поведінки в умовах конфлікту. Поняття  про „моральний  клімат 
колективу”. Ознаки сприятливого соціально-психологічного клімату. Фактори впливу на 

соціально-психологічний клімат групи. Конфлікт як один з головних чинників розладу 
діяльності  взаємовідносин  у колективі. Оцінка взаємовідносин у колективі та шляхи. 

Попередження  перед  конфліктних  ситуацій. Загальні висновки та пропозиції  щодо успішної  
профілактики конфліктів. 

Спілкування як сприймання і розуміння людьми один одного: чинники, що 
впливають на сприймання людьми один одного: чинник переважання, привабливості, 



ставлення до нас. Механізми сприймання і розуміння людини людиною: ідентифікація, 
рефлексія, каузальна атрибуція, стереотипізація, атракція. Труднощі та бар’єри спілкування. 
Бар’єри спілкування: естетичний, інтелектуальний, мотиваційний, моральний, емоційний. 
Самотність, аутичність та відчуженість у спілкуванні. Сором’язливість як перешкода у 
спілкуванні. Поняття „соціальна перцепція”. Стадії міжособистісного розумінння. 
Адекватність розуміння поведінки інших людей. Феномени ідентифікації, рефлексії, 
емпатії. Визначення понять “взаємодія” та “взаєморозуміння”. Спільна діяльність і вплив на 
неї етичних норм та правил. Моральні якості учасників взаємодії та їх культура. Добір 
засобів і механізмів впливу для досягнення ефективного результату взаємодії. 
Взаєморозуміння та його рівні, їх характеристика. Закономірності формування першого 
враження: чинники сприйняття при першому враженні. 

Психологія впливу: форми колективного обговорення проблем. Переговори та їх 
види. Особливості проведення принципових переговорів. «Мозковий штурм» і бесіда за 
круглим столом. Психологічні та етичні вимоги до дискусії. Спілкування в аудиторії, 

публічний виступ. Психологія впливу. Способи і засоби впливу. Зараження. Паніка. Чутки. 
Психологія маніпуляції. Типи маніпуляторів та їх характеристика. Переконання. Уміння 
говорити як умова успіху. Перепони у спілкуванні. Актуалізація в спілкуванні. 
Комунікативна компетентність особистості. Правила проведення соціально-психологічних 
тренінгів. Процедура проведення соціально-психологічного навчання. 

Маніпуляція в спілкуванні: стилі та стратегії спілкування. Способи впливу на 
людей під час спілкування: психічне зараження, навіювання, наслідування, переконання. 
Групи, їх основні характеристики та класифікація. Роль особистості в групі. Вплив 

лідерських якостей особистості на групу. Психологічні аспекти спілкування з пацієнтом. 
Соціально-психологічний портрет особистості медичної сестри. Особливості особистості 

пацієнта. Слово лікаря, відвертість із хворим. Психосоматичні причини захворювань. 

Психологічна допомога психосоматичним пацієнтам. Ефект «плацебо». Маніпуляція як 
вплив. Ознаки маніпулятивного впливу. Типи маніпуляторів. Засоби попередження та 
захисту від маніпулятивного впливу. Трансактний аналіз Е. Берна. Типи інтеракцій. 
Труднощі спілкування, їх причини. 

Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет: поняття вербальної 

комунікації або мовленнєвого спілкування. Культура говоріння і культура слухання як 

складові вербальної комунікації. Слухання як специфічна діяльність. Нерефлексивне і 

рефлексивне слухання. Методи активного слухання. Об’єктивні та суб’єктивні умови 

ефективної комунікації. Комунікативні установки як фактори ефективного ділового 

спілкування: позитивне ставлення до співрозмовника, об’єктивність отриманої інформації, 

уважне ставлення до почуттів співрозмовника. Характеристика видів реакції реципієнта під 

час слухання: з’ясування, перефразування, відбиття почуттів, резюмування. Специфіка 

культури говоріння. Психологічні, ситуативні та мовні особливості монологу і діалогу. Типи 

конструювання повідомлення. Відкрита, закрита та відсторонена стратегії поведінки 

співрозмовника під час комунікативного процесу. Типи питань, що активізують позицію 

співрозмовника та ініціюють зворотний зв’язок: закриті, відкриті, риторичні, переломні, 

провокаційні, питання на розуміння, на розвиток та ін. Вміння задавати питання. 
Нфевербальні засоби спілкування: поняття невербальної комунікації. Знакові 

системи невербальної комунікації. Характеристика засобів невербальної спілкування. 

Особливості оптико-кінетичної системи, що складається з жестів, міміки, пантоміміки. Жести 

як невербальні сигнали. Специфіка паралінгвістичної та екстралінгвістичної знакової системи. 

Засоби візуального спілкування. Діловий, соціальний та інтимний погляди. Проксеміка як 

засіб невербального спілкування. Проблема просторових потреб людини у концепції Е. Холла. 

Територіальні зони при спілкуванні. Інтимна, особиста, соціальна та громадська зони 

комунікації. Проксеміка та діловий етикет. Порівняльний аналіз невербальних засобів 

спілкування різних національних культур. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. 
Психологічні чинники успішного спілкування: самовдосконалення особистості та 

підвищення її рівня культури спілкування. Пізнання себе та самовдосконалення. Самоосвіта 
та самовиховання. Використання активного соціально-психологічного навчання з метою 
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розвитку комунікативних вмінь. Розробка плану особистісного професійного 
самовдосконалення. Особливості професійної діяльності медичної сестри. Комунікативна 
компетентність. Етичні правила діяльності медичної сестри. Правила спілкування Уміння 
слухати. Техніки рефлексивного слухання. Застосування нейролінгвістичного  програмування.  
Типи репрезентативної системи особистості. Побудова індивідуального підходу. Здійснення 
впливів в залежності від типу особистості за каналом сприйняття. Способи встановлення 
рапорту та закидання якоря. 

Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 


