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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Психологія спілкування. Конфліктологія 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   

 

Термін навчання  

1 рік 10 місяців Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 
Лекції 

20 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 56 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

36 год. 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 34 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

34 год. 

Індивідуальні завдання 

Вид контролю:  

 

Модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія спілкування. 

Конфліктологія» складена відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 

МОНУ від 05.12.2018 року № 1344, та освітньо-професійної програми, затвердженої у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі на засіданні Педагогічної ради коледжу від 

17.12.2018 р., протокол №3.Освітньо-професійна програма, робоча навчальна програма 

введені в дію з 01 вересня 2019 р., переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної 

ради 31.08.2020 р. протокол №1. 

Ця програма  розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 20 годин, навчальної 

практики – 36 годин, самостійної роботи студентів – 34 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему знань, 

щодо психологічних механізмів та закономірностей процесу спілкування. Сприяти оволодінню 

системою знань про форми, види та функції спілкування. Розширити навички ефективної 

комунікативної взаємодії у соціальному середовищі, розпізнавати невербальні сигнали та 

емоції співбесідника, шляхом підвищення компетентності стосовно прийомів та методів 

ефективного спілкування. 

2. Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання. 

− формування комунікативної компетентності; 

− розкриття змісту базових теоретичних засад психології спілкування;  

− ознайомлення з прийомами та методами ефективної комунікативної взаємодії;  

− усвідомлення та розуміння особливостей вербального та невербального спілкування; 

− сприяння формуванню комунікативних професійно важливих навичок медичного  

працівника; 

− корекція, формування та розвиток установок, необхідних для успішного спілкування;  

− уміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати психологічні 

особливості спілкування;  

−  здатність формувати в собі позитивні риси особистості та поведінки; 

−  формування конфліктологічної компетентності. 

 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 

здоров’я: «Філософія», «Фізіологія», «Психічне здоров'я. ПТСР», «Обстеження та 

оцінка стану здоров'я людини». 



 

 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 
Знати особливості пізнавальної 

діяльності людини, спрямованої 

на розкриття загальних, істотних 

зв'язків і співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти і 

поглиблювати свої знання про 

них; аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, умовиводів. 

Набути комунікативного досвіду 

в процесі адекватного сприйняття 

і розуміння змісту повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої 

інформації. 

ЗК 04. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні задачі 

і проблеми, які виникають у 

професійній діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, 

знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень 

у складних умовах 

ЗК 05. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Мати глибокі знання із структури 

професійної діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує 

постійного оновлення та 

інтеграції знань. 

Здатність ефективно формувати 

комунікаційну стратегію у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність 

до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем 

автономності. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово 

Мати досконалі знання державної 

мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому 

та діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 12. Навички міжособистісної 

взаємоді 
Знати закони та способи 

міжособистісної взаємодії 

Вміти обирати способи та 

стратегії спілкування для 

міжособистісної взаємодії 

Використовувати навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести відповідальність за вибір 

та тактику (способу) комунікації 

ЗК 13. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 
Знати основи етики та деонтології Вміти застосовувати етичні та 

деонтологічні норми і принципи у 

професійній діяльності 

Здатність донести до пацієнтів, 

членів їх родин, колег свою 

професійну позицію 

Нести відповідальність щодо 

виконання етичних та 

деонтологічних норм і принципів 

у професійній діяльності 

 



 

 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 04. Застосовування 

медсестринських 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 

Мати спеціальні знання про 

гідне ставлення до 

пацієнта/клієнта, вимоги щодо 

забезпечення 

приватності/інтимності/, 

конфіденційності, захисту його 

прав, фізичних, психологічних 

та духовних потреб на засадах 

транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Вміти забезпечувати 

пацієнту/клієнту при виконанні 

медсестринських втручань та дій 

приватність/інтимність/, 

конфіденційність, захист його 

прав. Вміти задовольняти 

фізичні, психологічні та духовні 

потреби пацієнта/клієнта на 

засадах транскультурального 

медсестринства, толерантної та 

неосудної поведінки. 

Підтримувати конфіденційність, 

захист прав  пацієнта/клієнта 

при задоволенні його потреб, 

при цьому звертаючи увагу 

оточення на дотримання цих 

вимог 

Самостійне і відповідальне 

виконання доручених мед 

сестринських втручань  з 

дотриманням конфіденційності 

та прав пацієнта/клієнта 

1. Вміння оцінювати організацію 

та якость надання різних видів 

медичної допомоги та санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

населення  

Знати: 

- закономірності та складові 

основних демографічних 

показників, захворюваності та 

методи їх вивчення; 

- організацію та зміст роботи 

медичних закладів; 

принципи обов’язкового та 

добровільного медичного 

страхування. 

Вміти: 

- визначати та здійснювати 

оцінку показників здоров’я, 

діяльності закладів охорони 

здоров’я із застосуванням 

відповідних статистичних 

методик. 

Реалізація комунікативної 

взаємодії з представниками ЗОЗ 

при здійсненні медико-

статистичних досліджень 

Спроможність самостійно 

здійснювати збір статистичних 

даних та відповідати за їх 

достовірність. 

2. Здатність оцінювати вплив 

небезпечних чинників щодо 

ризику розвитку 

найпоширеніших захворювань у 

світі. Знання основних методів 

діагностики в клініці хвороб 

цивілізації. 

Знати: 

- сучасні уявлення про здоровий 

спосіб життя; 

- небезпечні чинники щодо 

ризику розвитку хвороб 

цивілізації 

- структуру та характеристики 

хвороб цивілізації. 

Вміти: 

- співставляти клінічні прояви 

захворювань з результатами 

додаткових методів дослідження; 

- проводити санітарно-освітню 

роботу щодо здорового способу 

життя та безпечних умов праці; 

- виконувати превентивні заходи 

на подолання дії шкідливих 

чинників (в межах компетенції); 

- проводити моніторинг дії 

шкідливих чинників на 

конкретних територіях. 

Вміти одержувати необхідну 

інформацію з різних джерел та 

країн, використовувати її за 

призначенням. 

Уміння самостійно одержувати 

інформацію та відповідати за 

якість і оперативність наступних 

дій. 

3. Вміння застосовувати 

теоретичні знання та практичні 

уміння при організації управління 

в медсестринських структурних 

Знати: 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи менеджменту; 

Вміти: 

- займатись медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські 

- Позитивно впливати на 

підлеглих; 

передавати управлінські рішення 

за структурою управління та 

- Своєчасність прийняття 

менеджерських рішень; 

- відповідальність за 

оперативність передачі та 



 

 

 

 

підрозділах - роль медичної сестри – лідера 

в діяльності ЗОЗ; 

- науково-практичні підходи до 

підбору та використання кадрів; 

- передумови виникнення 

конфліктів; 

роль менеджера в розрішенні 

конфліктної ситуації. 

рішення, забезпечувати їх 

виконання підлеглими; 

- забезпечувати виконання 

наказів та постанов за 

підпорядкуванням; 

- готувати документи до 

проведення ліцензування та 

акредитації ЗОЗ та його 

структурних підрозділів; 

- підбирати медсестринські 

кадри, проводити аналіз та оцінку 

їх роботи; 

- вести затверджену медичну 

обліково-звітну документацію зі 

своєї ділянки роботи; 

брати участь у розробці 

посадових та робочих інструкцій 

медичних працівників. 

отримувати зворотню 

інформацію. 

отримання управлінської 

інформації; 

- ефективність впливу на 

підлеглих; 

відповідальність за своєчасність 

підвищення кваліфікації 

медичного персоналу. 

4. Вміння планувати і проводити 

наукові дослідження, готувати 

результати наукових робіт до 

оприлюднення. 

Знати: 

- принципи проведення наукового 

пошуку; 

основні вимоги до оформлення 

наукових робіт 

Вміти: 

- збирати і аналізувати 

інформацію з наукових 

вітчизняних та іноземних джерел 

- використовувати сучасні методи 

наукових досліджень 

- аналізувати, систематизувати та 

узагальнювати результати 

наукових досліджень 

- використовувати сучасні 

статистичні методи обробки 

результатів наукових досліджень 

- здійснювати оформлення 

наукових робіт відповідно до 

вимог 

- використовувати сучасні методи 

інформаційних та інноваційних 

технологій 

- доносити професійні знання, 

власні обгрунтування і висновки 

до фахівців і широкого загалу 

Вибір виправданих 

комунікативних засобів у 

професійному середовищі 

Використання іноземної мови 

для збору інформації з іноземних 

джерел 

Проведення власних наукових 

досліджень, аналіз результатів та 

формулювання висновків  

Створення власних наукових 

суджень 

 



 

 

ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Психологія спілкування. Конфліктологія», є: 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних результатів 

навчання. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми пацієнта в 

умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні проблеми 

пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський діагноз. 

ПРН 4. Демонструвати вміння керувати медсестринським персоналом в умовах закладів 

охорони здоров’я та відповідно до посадових обов’язків з метою дотримання санепідрежиму 

вміти: проводити навчання молодшого медперсоналу з питань виконання функціональних 

обов’язків та ОП; контролювати роботу молодшого медперсоналу та дотримання ним правил 

техніки безпеки, виконання правил внутрішнього розпорядку персоналом та пацієнтами, 

дотримання заходів сангігрежиму в палатах та медичних кабінетах. 

ПРН 6. Забезпечувати здоровий психологічний мікроклімат у колективі, використовуючи 

принципи медсестринської етики та деонтології, правила міжособового спілкування та вміти: 

спілкуватися з пацієнтом та членами його сім’ї, медперсоналом; вирішувати етичні, деонтологічні 

проблеми в процесі роботи з пацієнтом та членами його родини; розглядати, аналізувати в 

колективі професійні помилки; проводити навчання для молодшого й технічного персоналу; 

встановлювати соціально-психологічний комунікативний контакт з різними учасниками 

педагогічного процесу, будувати індивідуально орієнтовану траєкторію особистісно-професійного 

зростання здобувачів освіти. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом впливу на 

спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

 

 

  



 

 

 

 

ІV СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

усього лекцій 
практичних 

занять 
СРС 

 Модуль 1. Психологія спілкування 

 Змістовий модуль 1. Психологія спілкування 

1. Психологічні закономірності спілкування. 

Теоретико-методологічні передумови 

дослідження спілкування. Структура, зміст 

та форми спілкування. Спілкування як 

взаємодія. Спілкування як обмін 

інформацією 

8 2 4 2 

2. Спілкування та індивідуальні якості 

особистості. Особливості вербального та 

невербального спілкування.  

12 2 6 4 

3. Успішне спілкування. Ефективні 

техніки слухання. «Спілкування без масок» 

10 2 4 4 

4. Причини виникнення труднощів у 

спілкуванні. Психологічні механізми 

здійснення вплив 

10 2 4 4 

5. Особливості спілкування в групах і 

колективах. Лідерство і керівництво 

10 2 2 6 

 Усього змістовий модуль 1. 50 10 20 20 

 Змістовий модуль 2. Конфліктологія 

6. Спілкування як основа професійної 

діяльності медичного працівника. 

8 2 2 4 

7. Поняття конфлікту як складного 

соціального явища. 

Причини, функції та типологія конфліктів. 

6 2 2 2 

8. Конфлікти і особистість. 6 2 2 2 

9. Профілактика конфліктів. Посередництво в 

конфліктах 

8 2 4 2 

 

10. 

Процес управління конфліктами. 

Вирішення конфліктів: форми, етапи, 

критерії та стратегії. 

10 2 4 4 

11. Підсумковий модульний контроль 2 - 2 - 

Усього змістовий модуль 2 40 10 16 14 

Усього за курс навчання: 90 20 36 34 

http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF


 

 

V. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 
№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Психологія спілкування  

1. Психологічні закономірності спілкування. Теоретико-методологічні 

передумови дослідження спілкування. Структура, зміст та форми спілкування. 

Спілкування як взаємодія. Спілкування як обмін інформацією 

2 

2. Спілкування та індивідуальні якості особистості. Особливості вербального та 

невербального спілкування 
2 

3. Успішне спілкування. Ефективні техніки слухання. Спілкування без масок. 2 

4. Причини виникнення труднощів у спілкуванні. Психологічні механізми 

здійснення впливу. 
2 

5. Особливості спілкування в групах і колективах. Лідерство і керівництво.  2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

 Змістовий модуль 2. Конфліктологія  

6. Спілкування як основа професійної діяльності медичного працівника  

7. Поняття конфлікту як складного соціального явища. 

Причини, функції та типологія конфліктів 
2 

8. Конфлікти і особистість 2 

9. Профілактика конфліктів. Посередництво в конфлікті 2 

10. Процес управління конфліктами. Вирішення конфліктів: форми, етапи, 

критерії та стратегії 
2 

 Усього змістовий модуль 2 10 

 Усього за курс навчання: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF


 

 

 

 

VI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Тема практичного заняття 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Психологія спілкування 

1. Теоретико-методологічні передумови дослідження спілкування. 

Структура, зміст та форми спілкування 
2 

2. Спілкування як взаємодія. Спілкування як обмін інформацією 2 

3. Спілкування та індивідуальні якості особистості 2 

4. Особливості вербальної  комунікації 2 

5. Особливості  невербальної комунікації  2 

6. Успішне спілкування. Ефективні техніки слухання 2 

7. Дослідження власних соціальних ролей як передумов спілкування. 
Зворотній зв'язок під час спілкування. Спілкування «без масок» 

2 

8. Причини виникнення труднощів у спілкуванні. 2 

9. Психологічні механізми здійснення впливу 2 

10. Особливості спілкування в групах і колективах. Лідерство і 

керівництво 
2 

 Усього змістовий модуль 1. 20 

Змістовий модуль 2. Конфліктологія 

11. Спілкування як основа професійної діяльності медичного працівника 2 

12. Поняття конфлікту як складного соціального явища. 

Причини, функції та типологія конфліктів 
2 

13. Конфлікти і особистість 2 

14. Профілактика конфліктів 2 

15. Посередництво в конфлікті 2 

16. Процес управління конфліктами. Посередництво в конфлікті 2 

17. Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії 2 

18. Підсумковий модульний контроль 2 

 Усього змістовий модуль 2. 16 

  Усього за курс навчання 36 

http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF


 

 

 

 

VII. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Комунікативні потреби людини та  мотивація спілкування 2 

2 Формування навичок спілкування. Створення іміджу. 2 

3 Фактори, що сприяють розумінню. Рівні емпатії. 2 

4 Фактори, що заважають розумінню 2 

5 Маніпулятивне спілкування 2 

6 Залежність комунікативних процесів від соціальної ролі та статусу 

співбесідників. 

2 

7 Установки та стереотипи у комунікації. 2 

8 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях співпраці. 2 

9 Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях конкуренції та 

конфлікту. 

4 

10 Інтерпретація емоційного стану за мімікою та позою та жестикуляцією. 2 

11 Оцінка загального рівня товариськості (за В.Ф. Ряховським). 2 

12 Соціально-психологичні характеристики суб’єкта спілкування (за В.А. 

Лабунскою). 

2 

13 Сценарії спілкування. Інтерпретація правдивості комуніканта. 2 

14 Становлення конфліктології як науки в Україні. 4 

15 Охарактеризуйте функціональну роль конфліктів у суспільстві. 2 

 Усього 34 



 

 

 

 

VIІI. ІНДИВІДУАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (ІНДС) 

(презентація, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 
1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентації 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 

1. Формування першого враження в процесі ділового спілкування. 

2. Побудова образу партнера по спілкуванню.  

3. Імідж ділової людини. 

4. Роль, особливості і функції публічного виступу серед інших видів ділових комунікацій.  

5. Психологічні особливості масової аудиторії й інструменти впливу.  

6. Типи аудиторії. Канали сприйняття і канали впливу. 

7. Зворотній зв'язок під час виступу.  

8. Підготовка публічного виступу. Активізація слухачів. Аргументація. 

9. Прийоми маніпуляції та прийоми захисту від маніпуляції.  

10. Маніпуляція і актуалізація. 

11. Особливості мовної поведінки партнера.  

12. Роль етики і етикету в діловій бесіді.  

13. Комплімент та його роль і місце в  бесіді.  

14. Корпоративна культура в організації.  

15. Бар’єри ефективного слухання. 

16. Психологічні бар’єри в спілкуванні. Види і способи подолання. 

17. Мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності.  

18. Поняття просторової зони людини і психологічної дистанції спілкування.  

19. Кінесичні особливості невербального спілкування . 

20. Невербальні засоби комунікації. Типологія невербальних засобів комунікації.  

21. Мова як основний засіб вербальної комунікації. Основні функції мови. 

22. Невербальні сигнали брехні.  

23. Невербальні сигнали симпатії.  

24. Моделі поведінки. Критерії вибору моделі поведінки. 

25. Тактики спілкування. Вимоги до тактики спілкування.  

26. Вислуховування партнера як психологічний прийом.  

27. Спілкування як основа життєдіяльності людей та їхньої взаємодії. 

28. Сутність конфлікту та його характерні риси. Конфліктна ситуація та інцидент як 

передумови виникнення конфлікту.  

29.  Об’єктивні й суб’єктивні складові конфліктної взаємодії.  

30.  Позитивні та негативні наслідки конфліктів. Сутність системи управління конфліктами. 

31. .Загальні принципи управління конфліктами. Методи управління конфліктами. 

32. Роль медіатора в процесі управління конфліктами 

33. Інструменти профілактики й запобігання конфліктам. 

34. Ескалація конфлікту. Реверсія конфлікту. 

35. Стадії розвитку конфлікту.  

36. Динаміка конфлікту з урахуванням деформації взаємин його учасників.  

37. Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту.  

38. Змістовий та структурний аналіз конфлікту. Основні етапи аналізу конфлікту.  

39.  Картографія конфлікту Х.Корнеліуса – Ш.Фейра. 

40. Характеристики конфліктної поведінки.  

41. Тактики поведінки учасників конфлікту. Стилі поведінки учасників конфлікту. 

42.  Психологічні методики подолання негативних емоцій у конфлікті. 



 

 

 

 

43.  Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ).  

44.  Методики швидкого вгамування негативних емоцій у конфлікті. 

45.  Передумови успіху та труднощі у запобіганні конфліктам. 

46.  Психологічний інструментарій попередження конфліктів. 

47.  Характерні ознаки прояву конфлікту.   

48.  Професійне вигорання працівника. 

49.  Конфлікт між працівником і колективом.  

50.  Конфлікт між керівником і підлеглими.  

51.  Саморегуляція емоційного стану особистості у конфлікті за допомогою методів арт-

терапії. 

52.  Сутність та напрями запобігання конфліктам. Нейтралізація конфліктної ситуації. 

53. Умови й фактори продуктивного завершення конфліктів. Сутність процесу розв’язання 

конфлікту. Правила розв’язання конфліктів. 

 

  



 

 

 

 

XI. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Змістовий модуль 1 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 1. Психологічні закономірності спілкування. Теоретико-методологічні 

передумови дослідження спілкування. Структура, зміст та форми спілкування. Спілкування 

як взаємодія. Спілкування як обмін інформацією 

Поняття про спілкування. Функції спілкування. Основні види спілкування. Стилі 

спілкування. Специфіка міжособистісної комунікації. Сутність поняття взаємодія. Різновиди 

відносин: соціальні, міжособистісні. Різновиди та типи взаємодії. Загальна характеристика ролі 

спілкування в діяльності. Сутність спільної діяльності. Різновиди комунікації за характером 

впливу. Комунікативне поле та його складові: норми, скріпти, стилі комунікаціі, когнітивне 

навантаження на учасників та часові і просторові обмеження. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 1. Теоретико-методологічні передумови дослідження спілкування. Структура, 

зміст та форм спілкування. 

Поняття про спілкування. Мета та зміст спілкування. Види спілкування. Рівні спілкування. 

Стилі спілкування. Специфіка міжособистісної комунікації. 

Перелік практичних навичків 

- спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- спостереження за досліджуваним; 

- метод клінічного інтерв’ю 

Самостійна робота 

Комунікативні потреби людини та  мотивація спілкування 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 2. Спілкування як взаємодія. Спілкування як обмін інформацією. 

Сутність поняття взаємодія. Різновиди відносин: соціальні, міжособистісні. Різновиди та 

типи взаємодії. Загальна характеристика ролі спілкування в діяльності. Сутність спільної 

діяльності. Сумісність та спрацьованість. Психологічний клімат групи, та фактори які його 

зумовлюють. Процес обміну інформацією та його специфіка. Зміст  та значення поняття 

«тезаурус». Різновиди комунікації за характером впливу. Структура комунікативного процесу за 

Г.Лассуел. Комунікативне поле та його складові: норми, скріпти, стилі комунікаціі, когнітивне 

навантаження на учасників та часові і просторові обмеження. 

Перелік практичних навичків 

- спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- спостереження за досліджуваним; 

- написання протоколу проведеного дослідження. 

Самостійна робота 

Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях співпраці. 

Формування навичок спілкування. Створення іміджу. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 2. Спілкування та індивідуальні якості особистості. Особливості вербального та 

невербального спілкування.  

Вплив спілкування на розвиток особистості. Вплив темпераменту на спілкування. 

Здібності. Спілкування і характер. 

Мова як основний засіб вербальної комунікації. Основні функції мови. Мовлення, 

мовленнєва діяльність. Види мовленнєвої діяльності. Слухання в діловій комунікації. Види 

слухання. Бар‘єри ефективного слухання. Невербальні засоби комунікації. Типологія 

невербальних засобів комунікації. Візуальний контакт. Психологічні та паралінгвістичні 

особливості невербального спілкування. Міжнаціональні відмінності невербального 

http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF
http://moodle.bsmu.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?courseid=1658&concept=%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF


 

 

 

 

спілкування. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 3. Спілкування та індивідуальні якості особистості.  

Вплив спілкування на розвиток особистості. Вплив темпераменту на спілкування. 

Здібності. Спілкування і характер. 

Перелік практичних навичків 

- проведення клінічного та експериментально-психологічного обстеження хворих; 

Самостійна робота: 

Фактори, що сприяють розумінню. Рівні емпатії. 

Фактори, що заважають розумінню 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 4. Особливості вербальної комунікації.  

Поняття та основні ознаки вербального спілкування. Види та форми мови. Слухання. 

Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування. 

Самостійна робота: 

Оцінка загального рівня товариськості (за В.Ф. Ряховським). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 5. Особливості невербальної комунікації.  

Невербальні засоби комунікації. Типологія невербальних засобів комунікації. Візуальний 

контакт. Форми невербального спілкування.Психологічні та паралінгвістичні особливості 

невербального спілкування. Міжнаціональні відмінності невербального спілкування. 

Самостійна робота: 

Інтерпретація емоційного стану за мімікою та позою та жестикуляцією. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 3. Успішне спілкування. Ефективні техніки слухання.  
Комунікативна поведінка людини. Поняття про стиль спілкування. Успішне спілкування, 

його критерії. Принципи побудови мовної комунікації. Ефективні техніки спілкування. 

Ефективні техніки слухання. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 6. Успішне спілкування. Ефективні техніки слухання.  

Розкрийте поняття стилю спілкування. Основні критерії успішності спілкування. Від чого 

залежить рівень контактності у людини? Різниця між легкістю і спонтанністю у спілкуванн. 

Значення „контакту очима” для успішного спілкування. Основні принципи правильної побудови 

промови. Поняття комунікативної сумісності в академічній групі. Стадії успішного спілкування. 

Ефективні техніки слухання. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 7.  Дослідження власних соціальних ролей як передумов спілкування. Зворотній 

зв'язок під час спілкування. Спілкування «без масок» 

Сутність поняття соціальної перцепції. Загальна характеристика процесу розуміння іншої 

людини. Механізми взаєморозуміння (егоцентризм, ідентифікація, рефлексія, емпатія), їх 

позитивне та негативне значення у спілкуванні. Поняття «каузальна атрибуція» та його роль у 

перцепції. Стереотипізація та її значення у сприйнятті людьми один одного. Сутність понять 

ефект ореолу, ефект первинності та ефект новизни. Проблема точності міжособистісної 

перцепції. Спілкування з «важкими людьми» за Дж. Г.Скоттом. Поняття іміджу, пріоритетні 

якості. Соціально-психологічна природа іміджу. Імідж в контексті символічної комунікації. 

Імідж в системі індивідуальної поведінки і соціального впливу. 
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ЛЕКЦІЯ 

Тема 4. Причини виникнення труднощів у спілкуванні. Психологічні механізми 

здійснення впливу. 

Труднощі спілкування. Бар’єри у спілкуванні, та від чого залежить виникнення бар’єрів у 

спілкуванні Маніпуляція під час спілкування. Різниця між бар’єром образи і страху. Форми 

деструктивного спілкування. Соціальна ізоляція та  її наслідки. Аномія. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 8. Причини виникнення труднощів у спілкуванні. 

Труднощі спілкування. Бар’єри у спілкуванні, та від чого залежить виникнення бар’єрів у 

спілкуванні Маніпуляція під час спілкування. Різниця між бар’єром образи і страху. Форми 

деструктивного спілкування. Соціальна ізоляція та  її наслідки. Аномія. 

Самостійна робота: 

Маніпулятивне спілкування 

Сценарії спілкування. Інтерпретація правдивості комуніканта. 

Перелік практичних навичків 

- трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному 

середовищі; 

- визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими; 

- психопрофілактика конфліктних ситуацій. 

Самостійна робота: 

Соціально-психологічний клімат як результат та умова ефективності спільної діяльності 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 9. Психологічні механізми здійснення впливу 

Загальна характеристика способів впливу: зараження, навіювання, наслідування. Сутність 

соціальних явищ паніки, моди, чуток, їх передумови та наслідки. Психологічні основи впливу 

засобів масової інформації (ЗМІ). Сутність моделей впливу ЗМІ. Мета, швидкість та міра впливу 

засобів масової комунікації. Усвідомлення впливу засобів масової комунікації. Психологічні 

наслідки впливу на психіку людини повідомлень з елементами агресії. 

Самостійна робота: 

Установки та стереотипи у комунікації. 

Перелік практичних навичків 

- трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному 

середовищі; 

- визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими; 

- психопрофілактика конфліктних ситуацій. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 5. Особливості спілкування в групах і колективах. Лідерство і керівництво.  

         Поняття групи і колективу. Загальні особливості спілкування в групах і колективах. 

Основні характеристики сумісної діяльності в колективі та значенн спілкування. 

 Закономірності функціонування малих груп. Фасилітаціїя та інгібіція. 

Феномен лідерства та керівництва в особливостях регуляції міжособистісних стосунків. 

 Які основні стилі спілкування в професійній сфері. Стиль спілкування в залежності від 

спрямованості особистості. Фактори впливають на стиль спілкування. Характеристику 

«менторського» типів спілкування та «натхнення».Значення культури спілкування в групі 

(організації). Складові культури ділового спілкування в організації. Чинники, що впливають на 

рівень культури спілкування в групі. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 10. Особливості спілкування в групах і колективах. Лідерство і керівництво.  

         Поняття групи і колективу.Загальні особливості спілкування в групах і колективах. 



 

 

 

 

Основні характеристики сумісної діяльності в колективі та значенн спілкування. 

 Закономірності функціонування малих груп. Фасілітаціїя та інгібіція. 

Феномен лідерства та керівництва в особливостях регуляції міжособистісних стосунків. 

 Які основні стилі спілкування в професійній сфері. Стиль спілкування в залежності від 

спрямованості особистості. Фактори впливають на стиль спілкування. Характеристику 

«менторського» типів спілкування та «натхнення».Значення культури спілкування в групі 

(організації).Складові культури ділового спілкування в організації. Чинники, що впливають на 

рівень культури спілкування в групі. 

Самостійна робота: 

Соціально-психологічні характеристики суб’єкта спілкування (за В.А. Лабунскою). 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 6. Спілкування як основа професійної діяльності медичного працівника 

Сутність і основні характеристики медичного спілкування. Спілкування в умовах клініки. 

Мета, суб’єкт, об’єкт і структура медичного спілкування. Стилі і моделі медичного спілкування. 

Налагодження контактів з пацієнтами. Вміння слухати пацієнта. Емпатія та рефлексія в 

медичному спілкуванні. Діагностика невербальних проявів пацієнтів. Врахування вікових, 

гендерних та індивідуально-психологічних особливостей пацієнтів. Види словесних 

психотерапевтичних впливів на пацієнта. Невербальні засоби впливу на пацієнта. Зростання 

діалогічності професійної взаємодії між медичною сестрою та пацієнтом. Особливості 

спілкування в медичному колективі. Культура медичного спілкування. 

Професійно-важливі комунікативні навички медичного працівника. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 11. Спілкування як основа професійної діяльності медичного працівника 

Сутність і основні характеристики медичного спілкування. Спілкування в умовах клініки. 

Стилі і моделі медичного спілкування. Налагодження контактів з пацієнтами. Вміння слухати 

пацієнта. Емпатія та рефлексія в медичному спілкуванні. Діагностика невербальних проявів 

пацієнтів. Врахування вікових, гендерних та індивідуально-психологічних особливостей 

пацієнтів. Види словесних психотерапевтичних впливів на пацієнта. Невербальні засоби впливу 

на пацієнта. Зростання діалогічності професійної взаємодії між медичною сестрою та пацієнтом. 

Особливості спілкування в медичному колективі. Культура медичного спілкування. 

Професійно-важливі комунікативні навички медичного працівника. 

Перелік практичних навичків 

- оволодіти методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 

Самостійна робота 

Залежність комунікативних процесів від соціальної ролі та статусу співбесідників. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 7. Поняття конфлікту як складного соціального явища. Причини, функції та 

типологія конфліктів. 

Поняття конфлікту як складного соціального явища. Класифікація конфліктів. 

Внутрішньоособистісні конфлікти. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. Управління та 

розв’язання конфліктних ситуацій 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 12 Поняття конфлікту як складного соціального явища. Причини, функції та 

типологія конфліктів. 

Конфлікт як феномен соціального явища. Сутність конфлікту. Формування 

конфліктологічних ідей. Конфліктологія як наука. Становлення конфліктології як галузі 

наукового знання. Методологічні основи дослідження конфліктів. Причини та функції 

конфлікту. Структурні елементи конфлікту. Динаміка конфлікту. Класифікація конфліктів. 

 



 

 

 

 

Самостійна робота 

Становлення конфліктології як науки в Україні. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 8. Конфлікти і особистість 

Моделі поведінки особистості в конфлікті та їх характеристика. Стилі конфліктної 

поведінки особистості в конфлікті.  Типи конфліктних особистостей. Поняття про 

внутрішньоособистісний конфлікт. Види внутрішньоособистісного конфлікту. Форми прояву та 

способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 13. Конфлікти і особистість 

Моделі поведінки особистості в конфлікті та їх характеристика. Стилі конфліктної 

поведінки особистості в конфлікті.  Типи конфліктних особистостей. Поняття про 

внутрішньоособистісний конфлікт. Види внутрішньоособистісного конфлікту. Форми прояву та 

способи вирішення внутрішньоособистісного конфлікту. 

Самостійна робота 
Розуміння комунікантами один одного у  відношеннях конкуренції та конфлікту. 

 

ЛЕКЦІЯ 

Тема 9. Профілактика конфліктів. Посередництво в конфлікті 

Моніторинг і прогнозування конфліктів. Сутність та значення процесів профілактики та 

запобігання виникненню конфліктів. Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання 

конфліктам. Технологія профілактики й запобігання конфліктам. Інструменти управління 

емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 14. Профілактика конфліктів.  

Моніторинг і прогнозування конфліктів. Сутність та значення процесів профілактики та 

запобігання виникненню конфліктів. Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання 

конфліктам. Технологія профілактики й запобігання конфліктам. Інструменти управління 

емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 15. Посередництво в конфлікті 

Моніторинг і прогнозування конфліктів. Сутність та значення процесів профілактики та 

запобігання виникненню конфліктів. Передумови успіху, труднощі профілактики та запобігання 

конфліктам. Технологія профілактики й запобігання конфліктам. Інструменти управління 

емоціями у профілактиці й запобіганні конфліктам 

Самостійна робота 

Функціональна роль конфліктів у суспільстві. 

 

ЛЕКЦІЯ  

Тема 10. Процес управління конфліктами. Вирішення конфліктів: форми, етапи, 

критерії та стратегії 

Стилі (стратегії) поведінки в конфлікті. Методи управління конфліками. Форми, варіанти 

та критерії завершення конфліктів. Переговори як універсальний метод вирішення конфліктів. 

Медіація та її роль у розв’язанні проблемних ситуацій.  

 

  



 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 16. Процес управління конфліктами. Вирішення конфліктів: форми, етапи, 

критерії та стратегії 

 Стилі (стратегії) поведінки в конфлікті. Методи управління конфліками. Форми, варіанти 

та критерії завершення конфліктів. Переговори як універсальний метод вирішення конфліктів. 

Медіація та її роль у розв’язанні проблемних ситуацій.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема 17.  Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії. 

Стилі (стратегії) поведінки в конфлікті. Методи управління конфліками. Форми, варіанти 

та критерії завершення конфліктів. Переговори як універсальний метод вирішення конфліктів. 

Медіація та її роль у розв’язанні проблемних ситуацій.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Тема18. Підсумковий модульний контроль  

 

  



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Основними методами  та формами навчання є: 

− Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні лекції 

(розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції. 

−  Практичні заняття: інструктаж, усне фронтальне опитування, письмове 

опитування, вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних клінічних завдань; 

ділова гра; робота у групах, відпрацювання практичних навичок, курація пацієнтів, заповнення 

медичної документації. 
− Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена навчальним планом і 

робочими програмами є одним з показників академічної активності та додаткових результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та повідомлень тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують здобувачі під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

− Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) –дослідницька робота 

студентів, що полягає у самостійному проведенні обстеження пацієнта, досліджень, збиранні 

наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові 

заняття, участь у роботі студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка доповідей, 

тез, статей); участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах, Днів 

наук. 
− Дистанційне навчання. 

 

Методи навчання: проблемне, проблемно-пошукове, інтерактивне, проектне навчання. 

 

 



 

 

 

 

ХI. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Методи, форми контролю та система оцінювання успішності (результатів навчання) 

здобувачів здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Клінічне 

медсестринство у внутрішній медицині»» та «Інструкції щодо оцінювання освітньої діяльності 

здобувачів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи» організації 

освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи здобувача протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

-активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань самостійного опрацювання, індивідуальної роботи та модулів. 

 

Методи оцінювання: 

- усне індивідуальне опитування 

- письмовий тестовий контроль 

- комп’ютерний тестовий контроль 

- розв’язування типових та нетипових клінічних ситуаційних завдань (компетентністне 

завдання) 

- демонстрація практичних навичок 

- індивідуальне дослідне завдання 

- студентські проекти 

- студентські презентації 

- індивідуальна ІДРС 

- підсумковий семестровий модульний – контроль 

 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Психологія спілкування. Конфліктологія» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів модуль-контролю. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому занятті навчальної 

практики та включає перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчали на 

попередніх курсах ( фізіологія, медсестринський процес, обстеження та оцінка стану здоров’я 

людини та ін.). Контроль проводять методом фронтального усного опитування або за допомогою 

структурованих тестів. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці відповідно 

до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. Рекомендується 

застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки здобувачів: опитування, тестування, 

вирішення ситуаційних клінічних завдань, практична перевірка рівня оволодіння та виконання 

практичних знань та умінь.  

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання результатів 

навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на останньому занятті 

навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає семестровий контроль у вигляді 

модульного контролю. Рекомендується застосовувати способи оцінювання результатів навчання 

здобувачів, а саме індивідуальне завдання, яке включає теоретичну та практичну частини: 

контрольне опитування (фронтальне; вибіркове усне, письмове, вирішення структурованої 

клінічної задачі, стандартизованих тестів); демонстрація практичних вмінь та навичок, що 

структуровані за процедурою, в умовах, що наближені до реальних (симуляція).  

Перескладання модуль-контролю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою. 
  



 

 

 

 

ХІI. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
Рейтингова система оцінювання набутих студентом результатів навчання розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу» та 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

 

Схема нарахування балів 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття компетенцій та 

накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність студента за певний період 

навчання.  

Поточне оцінювання студентів здійснюється на практичних заняттях за 

традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу) складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на  занятті, виконання та 

захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу самостійної роботи тощо), а також 

участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за тематикою дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як 

сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та балів за модуль-контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному практичному 

занятті (семінарі) засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

Оцінювання обов’язкової дисципліни «Психологія спілкування. Конфліктологія» є 

рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача (з 

урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів підсумкового модульного 

контролю.  

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 200 

балів, у тому числі за поточну освітню діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного 

контролю (80 балів (40%)). 

Поточний контроль здійснюється на кожній навчальній практиці відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності здобувачів перевага 

надається стандартизованим методам контролю: тестування, структуровані контрольні роботи, 

структурований за процедурою контроль практичних навичок в умовах, що наближені до 

реальних. 

Оцінювання поточної освітньої діяльності  
Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну освітню діяльність здобувачу 

виставляються бали за кожну тему модуля, які потім конвертуються в оцінки за національною 4-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

освітньої діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що 

відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість балів, 

яку може набрати здобувач складає 68 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента Оцінювання самостійної роботи здобувачів, 

яка передбачена в тематичному плані дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється 

під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторної навчальної практики, 

контролюється під час підсумкового модуль-контролю.  



 

 

 

 

 Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента Максимальна оцінка за 

індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 12 балів (табл. 3). 

Таблиця 1 

Схема та критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи 

студента (в балах ЕCTS) 

№ 
критерію 

Критерій рейтингової оцінки 
Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення завдання 2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Примітка: бали можуть коливатися від 0 до 12 залежно від якості виконаної ІДРС. Якщо 

здобувач приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи, йому зараховуються бали 

лише за один вид роботи на його вибір. 

Таблиця 2.  

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS 

 

Модуль 1. Психологія спілкування 

Середні значення оцінювання поточного та модуль-контролю 

Структура 

дисципліни 

№ 

заняття 
«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий 

модуль 1 
1 7 5 4 0 

2 7 5 4 0 

3 7 5 4 0 

4 7 5 4 0 

5 7 5 4 0 

6 7 5 4 0 

7 7 5 4 0 

8 7 5 4 0 

9 7 5 4 0 

10 7 5 4 0 

Всього ЗМ 1 70 50 40 0 

Змістовий 

модуль 2 
11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

14 6 5 4 0 

15 6 5 4 0 

16 6 5 4 0 

17 6 5 4 0 

Всього ЗМ 2  42 35 28 0 

Всього поточна успішність  112 85 68 0 

ІДРС (не більше 12 балів) 8 10 2 0 

Всього поточна успішність 120 95 68 0 

Модуль-

контроль 

18 80 65 50 0 

МОДУЛЬ 1 200 160 120 0 

Межі балів за шкалою ЕCTS 200-180 179-150 149-120  119 і менше 

 

 



 

 

 

 

Оцінювання підсумкового модульного контролю  

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модуль-контролю допускаються здобувачі, 

які виконали всі види робіт, передбачені програмою дисципліни та набрали кількість балів не 

менше за мінімальну. 
Таблиця 3 Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS 

 

№ Модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

1 Усна відповідь на питання з психології спілкування  25 20 15 0 

2 Усна відповідь на питання з конфліктології 25 20 15 0 

3 Вирішення ситуаційного  завдання 30 25 20 0 

 Всього 80 65 50 0 

Максимальна кількість балів модульного контролю - 80 балів. Модульний контроль 

вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 балів 

Загальна кількість балів за результатами поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модульний контроль визначається як сума балів і не повинна перевищувати 

200 балів. 

 

Таблиця 4 

Конвертація балів в оцінки за шкалою ECTS на 4-бальною (традиційною) шкалою 

 

Сума балів за всі види 

освітньої діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою модуль контролю 

180 - 200 А відмінно 

165 - 179 B добре 

150 - 164 C 

135 - 149 D задовільно 

120 - 134 E 

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

 

 

 

 

 

Примітка Ці критерії також застосовують при визначенні оцінки за модуль за 

необхідності. 
 

 

 
  

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

від 180 до 200 балів «5» 

від 150 до 179 балів «4» 

від 149 до 70 балів  

(мінімальної кількості балів), яку повинен набрати студент 
«3» 

від 69 і менше кількості  балів, яку повинен набрати студент «2» 



 

 

 

 

ХІІI. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

- робоча навчальна програма 

- підручники та навчальні посібники 

- конспекти лекцій 

- методичні вказівки та рекомендації до практичних занять. СПРС 

- індивідуальні завдання 

- комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 
Матеріальне забезпечення 

- ноутбук 

- відеозабезпечення фрагментів занять  

- електронні книги  



 

 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО ПІДСУМКОВОГО  

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
1. Розкрийте зміст поняття спілкування як феномену соціальної психології.  

2. Дайте визначення поняття спілкування, його видів  

3. Вкажіть і охарактеризуйте функції спілкування.  

4. Розкрийте сутність основних принципів гуманістичного спілкування.  

5. Проаналізуйте структуру комунікативного процесу.  

6. Охарактеризуйте комунікативний компонент спілкування як обмін інформацією.  

7. Проаналізуйте перцептивний компонент як сприймання партнерами один одного.  

8. Опишіть інтерактивний компонент спілкування як організація взаємодії.  

9. Розкрийте поняття мови та мовлення; діалогічного та монологічного мовлення; функції 

мовлення.  

10. Охарактеризуйте основні канали невербальної комунікації: кінесика, акесика, 

проксеміка, просодика, ольфакторна система  

11. Розкрийте поняття бар’єрів спілкування, вкажіть їх види.  

12. Охарактеризуйте поняття феномену каузальної атрибуції в процесі спілкування.  

13. Проаналізуйте "ефекти" сприйняття, ефекти ореолу, новизни і первинності, 

стереотипізації, проекції. 

14. Вкажіть роль візуальної психодіагностики в процесі спілкування.  

15. Розкрийте поняття стереотипізації у спілкуванні.  

16. Охарактеризуйте механізм егоцентризму, рефлексії.та емпатії.  

17. Доведіть чи спростуйте твердження про те, що невербальні засоби спілкування не 

впливають на ефективність процесу спілкування.  

18.Прокоментуйте особливості впливу традиційних етнокультурних норм спілкування на 

ділову взаємодію людей.  

19.Розкрийте зміст основних компонентів комунікативного простору міжособистісних 

відносин. 20. Прокоментуйте основні особливості критичного і емпатійного видів слухання під 

час спілкування.  

21. Розкрийте зміст альтруїстичної поведінки особистості.  

22.Вкажіть, що становить основу ефективності навіювання.  

23. Прокоментуйте особливості соціального і міжособистісного пізнання людьми одне 

одного. 24. Вкажіть перцептивні механізми та ефекти спілкування, що впливають на 

адекватність пізнання іншої людини.  

25.Охарактеризуйте основні види комунікативних бар'єрів.  

26.Розкрийте поняття: «проксеміка», охарактеризуйте просторову відстань в процесі 

невербального спілкування.   

27.Назвіть фактори, які впливають на перше враження про людину.    

28.Вкажіть відмінності в трактуванні певних жестів, які існують у різних країнах.   

29.Наведіть приклади доцільності використання в діловому спілкуванні різноманітних 

жестів.  30.Розкрийте поняття «рефлексивне слухання»: з’ясування, перефразування, 

резюмування, емпатія у спілкуванні.  

 31.Проаналізуйте види психологічного впливу в процесі спілкування: переконання, 

зараження, навіювання, наслідування, мода, чутки.   

32.Вкажіть особливості маніпулятивного спілкування та засоби захисту від маніпуляції у 

спілкуванні   

33.Розкрийте деструктивні форми взаємодії: упередження, обман, егоїзм, агресивність  

34.Вкажіть прийоми ораторського мистецтва. Підготовка промови: структура, мета, ідея. Аналіз 

ситуації і аудиторії.   

35.Розкрийте поняття конфлікту, передумови його виникнення та значення при взаємодії.  

36.Охарактеризуйте комунікативні бар'єри: смисловий, логічний, фонетичний, семантичний, 

стилістичний.  

37.Проаналізуйте структуру конфлікту і основні види конфлікту.   



 

 

 

 

38.Проанвлізуйте особливості деструктивного та конструктивного конфлікту .  

39.Вкажіть особливості культури спілкування по телефону, помилки телефонного 

спілкування та прийоми ефективного телефонного спілкування.   

40.Дайте характеристику зон спілкування: інтимної, особистої.персональної, соціальної та 

публічної.   

41.Опишіть рефлексивне, нерефлексивне слухання і зворотний зв'язок у міжособистісному 

спілкуванні.   

42.Вкажіть роль міміки і жестів у невербальному спілкуванні  

43.Охарактеризуйте інтелектуальні бар’єри, вкажіть шляхи їх подолання до 

взаєморозуміння.  

44. Проаналізуйте особливості комунікативниго акту (його складові, поведінку 

комунікантів, роль темпераменту у комунікації, значення міжособистісного простору).   

45. Назвіть фактори, які впливають на перше враження про людину.   

46. Наведіть приклади застосування засобів невербального спілкування у ділових 

стосунках.  47.Вкажіть відмінності в трактуванні певних жестів що існують у різних країнах.   

48.Наведіть приклади використання в діловому спілкуванні різноманітних жестів. 

 

  



 

 

 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 
 

- Здійснювати спілкування (керована бесіда) з хворим. 

- Здійснювати спостереження за досліджуваним. 

- Застосовувати метод клінічного інтерв’ю. 

- Володіти дослідженням основних психічних процесів. 

- Складати протокол проведеного дослідження. 
- Проводити клінічне та експериментально-психологічне обстеження хворих. 
- Знати критерії ясної свідомості. 
- Трактувати умови створення здорового психологічного клімату у медичному 

середовищі. 
- Визначати тактику поведінки у спілкуванні з хворими. 
- Знати психологічні складові діагностичного процесу. 

- Здійснювати психопрофілактику конфліктних ситуацій. 

- Надаватимедико-психологічну допомогу хворим . 

- Оволодіти методами екстреної психологічної допомоги, аутогенного тренування. 

- Оволодіти прийоми саморегуляції психічного стану. 

  



 

 

 

 

ХVІ. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Перелік літератури: 

1. Філоненко  М.М. Психологія спілкування:  підручник для студентів вищих навчальних 

закладів – К.: «Центр учбової літератури» 2008 – 223с. 

2. Тимофієва М.П. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник для студентів 

вищих медичних закладів освіти України / Тимофієва М.П., Борисюк А.С., Павлюк О.І. – 

Чернівці, 2019. – 100 с. 

3. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Мовленнєва комунікація: підручник / С. Д. 

Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с. 

4. В. Г. Воронкова Етика ділового спілкування: навч.посібник / В. Г. Воронкова, А. Г. 

Беліченко, В.В. Мельник. - Львів: Магнолія 2019. - 312 с. 

5. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: НФаУ, 

2011. – 132 с. 4. Психологія спілкування: навч. метод. комплекс / Т. В. Вашека, І. С. Гічан. - Київ: 

Книжкове вид. НАУ, 2006. - 184 с.  

6. Савенкова Л.О. Психологія спілкування: навч. посіб. / [Л. О. Савенкова та ін.]; за заг. 

ред. Л.О. Савенкової; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - Київ КНЕУ, 

2015. - 309 с.  

7. Кононець М.О. Психологія конфлікту: комплекс навчально-методичного забезпечення 

підготовки бакалаврів всіх спеціальностей./ Кононець М.О.  Укл.:– К., НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського», 2017. – 48 с. 

8. Матвійчук Т. Ф. Конфліктологія: навчально-методичний посібник / Т. Ф. Матвійчук. – 

Львів , «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018. - 76 с. 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій. 

2. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. Івасюка. 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

3. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

4. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Веб-сайт Чернівецького медичного фахового коледжу. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

6. Навчальні матеріали для студентів Чернівецького медичного фахового коледжу. 

[Електронний ресурс] – режим доступу http://medkol-moodle.net.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medkol.cv.ua/

