ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА
для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету
на 2020-2021 н.р.
Назва дисципліни
Кафедра
Науково-педагогічні
працівники, які
викладатимуть
дисципліну
Короткий опис змісту
дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ
психології та філософії
Кандидат психологічних наук, старший викладач
Любіна Любов Анатоліївна
Кандидат психологічних наук, викладач
Осипенко Вікторія Анатоліївна
Мета курсу – отримання студентами поглиблених знань,
умінь і навиків в області психологічних закономірностей
впливу, поглибленого розуміння механізмів взаємовпливів
у взаємодії з іншими людьми, а також способах
протистояння впливам, формування початкових навичок і
умінь для практичної роботи у галузі психології.
Завдання курсу:
 озброїти студентів знаннями, які дадуть їм можливість
використовувати різноманітні методи психологічного
впливу та захисту в різноманітних ситуаціях професійної
та міжособистісної взаємодії;
 розвинути професійні комунікативні уміння та навички
лікаря-стоматолога;
 розширити та поглибити теоретичні знання студентів
стосовно технік та прийомів здійснення впливу;
 сформувати у студентів навички та уміння протистояння
психологічному впливу, тобто сформувати навички
психологічного захисту в залежності від вимог
конкретної ситуації;
 сприяти розвитку у студентів уміння застосовувати
психологічні знання при організації власної поведінки.
У результаті вивчення курсу студент повинен знати:
 етичні вимого та норми ділових взаємовідносин;
 категоріальний апарат психології впливу;
 структуру, зміст, основні механізми психологічних
впливів;
 правила й умови ефективності різних методів
психологічного впливу;
 особистісні чинники впливу (харизма й привабливість);
 особливості прояву чинників впливу в різноманітних
сферах ділової та міжособистісної взаємодії;
 основні психологічні техніки й технології різних методів
впливу;
 загальні принципи та заходи подолання психологічного
впливу.
Після вивчення курсу студенти повинні вміти:
 вільно і адекватно використовувати спеціальні терміни з
психології впливу;

Забезпечення загальних
та професійних
компетентностей

 враховувати особливості різних методів впливу в процесі
практичної діяльності лікаря-стоматолога;
 розрізняти прояви впливів в різних життєвих ситуаціях та
уникати їх негативних наслідків у власній практиці;
 усвідомлювати власні маніпулятивні стратегії;
 самостійно обирати ефективні тактики психологічного
впливу;
 застосовувати ефективні методи та механізми впливу;
 протистояти впливу та використовувати захисні
механізми.
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу; здатність вчитися і бути сучасно навченим.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професії.
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК5.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність
працювати автономно.
ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК9. Здатність до вибору стратегії спілкування.
ЗК10. Здатність працювати в команді.
ЗК11.Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК12. Здатність діяти на основі етичних міркувань
(мотивів).
ЗК13. Навики здійснення безпечної діяльності.
ЗК16. Здатність діяти соціально відповідально та
громадянсько свідомо.
Спеціальні (фахові, предметні):
СК1. Збирання медичної інформації про стан пацієнта.
СК7. Визначення необхідного режиму праці та відпочинку,
дієти при лікуванні стоматологічних захворювань.
СК8. Визначення тактики ведення стоматологічного
хворого при соматичній патології.
СК12. Визначення тактики та надання екстреної медичної
допомоги.
СК14.
Оцінювання
впливу
навколишнього
середовища
на
стан
здоров`я
населення
(індивідуальне, сімейне, популяційне).

