
Додаток 1 

до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» 

 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

«Психологія конфлікту» 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність 225 Медична психологія 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення (курс) 2 курс  

Форма навчання очна 

Кафедра психології та філософії 

 

 Короткий зміст дисципліни: мета навчальної дисципліни – розкриття та вивчення  

системи детермінант різних видів життєвих конфліктів, визначення основних 

закономірностей та особливостей прояву, засвоєння методів їх профілактики та 

конструктивного розв’язання. 

Завдання:  

 оперувати понятійно-категоріальним апаратом психології конфліктів,  усвідомлювати 

соціально-психологічні наслідки конфліктів; 

 визначити власний стиль поведінки у конфліктних ситуацій;  

 ефективно розв’язувати міжособистісні, групові та міжгрупові конфлікти й запобігати їх 

виникненню;  

 попереджати і вирішувати конфлікти у професійному середовищі;  

 створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у професійному колективі;  

 попереджати та  конструктивно розв’язувати групові конфлікти та конфлікти у 

студентському середовищі;  

 творчо розв’язувати конфліктні ситуації під час ділових переговорів. 

Результати навчання: усвідомлення соціально-психологічних наслідків конфліктів; 

ефективно розв’язувати міжособистісні, групові та міжгрупові конфлікти й запобігати їх 

виникненню; створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у професійному 

колективі; попереджати та  конструктивно розв’язувати групові конфлікти та конфлікти у 

студентському середовищі; використовувати отримані знання на практиці.  
Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

 базові категорії психології конфлікту; 

 сутність теорій конфлікту в психології; 

 природу і причини конфліктів; 

 типологію конфліктів; 

 структуру та динаміку конфліктів; 

 стилі і стратегій поведінки в конфліктах;  

 процедури примирення, особливості та правил проведення медіації; 

 шляхи психокорекції конфліктної поведінки; 

 методи діагностики стратегій поведінки в конфліктній ситуації. 

  



Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 орієнтуватись у потоці психологічної літератури, самостійно вивчати і аналізувати 

наукову літературу; 

 застосовувати теоретичні знання у практичній роботі, володіти методами 

психологічного дослідження міжособистісних стосунків в групі; 

 налагодження ефективної міжособистісної взаємодії. 

 аналізувати конфліктну ситуацію та конфлікт;  

 визначати причини конфлікту;  

 визначати психологічні бар'єри конструктивного вирішення конфлікту;  

 передбачати шляхи запобігання та врегулювання конфліктів;  

 користуватися методиками для визначення конфліктності особистості та її схильності до 

певних стилів поведінки в конфлікті; 

 використовувати різні технології розв’язання конфліктних ситуацій;  

 виступати посередником у вирішенні конфліктів.  

 регулювати спілкування в професійній системі з урахуванням вікових та індивідуально-

психологічних особливостей; 

 здійснювати психологічний вплив на особистість у межах професійного спілкування; 

 створювати сприятливий соціально-психологічний клімат у професійному колективі;  

 попереджати та  конструктивно розв’язувати групові конфлікти та конфлікти у 

студентському середовищі;  

 творчо розв’язувати конфліктні ситуації під час ділових переговорів. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

1. Конфлікт: поняття і предмет вивчення.  

2. Багатогранність конфлікту.  

3. Феноменологія і аналіз конфлікту.  

4. Психологічні причини конфліктів.  

5. Типології конфліктних особистостей.  

6. Внутрішньоособистісний конфлікт.  

7. Внутрішньоособистісний конфлікт, адиктивна та суїцидальна поведінка.  

8. Конфлікти у міжособистісних відносинах.  

9. Превентивна психологія конфлікту.  

10. Психологія управління конфліктами. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності:  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професії.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел.  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 Прийняття та фахова робота з культурально-ментальним розмаїттям.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність до прийняття фахового рішення.  

 Розвиток фахової інтуїції, передбачення та прогнозування.  

 Особистісна прихильність до фаху, мотивація на досягнення у фаховій діяльності.  

 Саморегуляція та управління власним функціональним станом, високі компенсаторні можливості 

та психологічна і психічна відновлюваність.  

 Здатність до багаторівневої рефлексії та потреба в постійному самоусвідомленні.  

  



Фахові  компетентності:  

 Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу феноменів, симптомів та 

синдромів різних видів патології та вад розвитку.  

 Здатність до узагальнення інформації щодо суб’єктивних і об’єктивних проявів психологічних 

проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.  

 Здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом.  

 Збір інформації про пацієнта, вибір оптимальних методів та проведення клінічної / психологічної 

діагностики пацієнта для встановлення клінічного / патопсихологічного (феноменологічного, 

регістр-синдром) та скринінг – субклінічного діагнозу та інтерпретація результатів.  

 Оцінювання результатів функціональних методів діагностики, психометричних та 

психодіагностичних методик, лабораторних та інструментальних досліджень.  

 Оцінка необхідності, вибір об’єму, оптимальних методів для здійснення медичного та 

психологічного впливу з метою відновлення стану здоров’я, профілактики соматичних, 

психічних та психосоматичних розладів.  

 Здатність до опанування і практичного використання методів психологічного та 

психотерапевтичного впливу.  

 Здатність враховувати вікові та гендерні особливості пацієнта при обранні засобів та методів 

психологічної допомоги.  

 Здатність використовувати інноваційні технології в процесі надання психологічної допомоги.  

 Визначати характер заходів психологічної допомоги шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

 Участь у плануванні та проведенні медико-психолого-профілактичної та психоосвітньої роботи 

серед населення та медичних працівників (планування заходів щодо організації медико-

психологічної допомоги населенню на підставі аналізу епідеміологічних досліджень стану 

психічного та психосоматичного здоров’я населення; проведення бесід, лекцій, поширення 

інформаційних матеріалів).  

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне).  

 Знання та використання на практиці деонтологічних норм роботи лікаря-психолога.  

 Знання правових підстав роботи лікаря в Україні.  

 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

Тимофієва Марина Пилипівна – кандидат психологічних наук, доцент.  

Любіна Любов Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач. 

Осипенко Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, викладач. 
 

 

  



Додаток 1 

до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» 

 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

«Психологія обдарованості» 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність 225 Медична психологія 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення(курс) 2 курс 

Форма навчання очна 

Кафедра психології та філософії 

 

Короткий зміст дисципліни: мета навчальної дисципліни – всебічне вивчення психології 

обдарованості особистості як цілісної системи. Ознайомлення з основними концепціями та 

теоріями розвитку обдарованості особистості, що забезпечить розвиток цілісного й 

критичного розуміння сутності обдарованої особистості. Вивчення психології обдарованості 

спрямоване на формування уявлень медичних психологів  про основні закономірності та 

умови формування обдарованості особистості, про особливості психодіагностичного 

дослідження обдарованої особистості. 

Завдання:  

 ознайомлення з історичними передумовами розвитку психології обдарованості,  

 засвоїти основні положення концепції обдарованості;  

 навчити студентів визначати ролі соціального оточення у формуванні обдарованості;  

 навчити студентів здійснювати психологічну характеристику обдарованості людини; 

 обґрунтовувати концептуальні питання психогігієнічного забезпечення організації 

навчального процесу в сучасних освітніх закладах; 

 формувати у студентів особистісних якостей, необхідних для ефективного виконання 

професійних обов'язків в майбутній професійній діяльності.  

 

Результати навчання: критичне ставлення до власних і чужих оцінок, відповідальність за 

прийняття рішень у складних умовах; відповідальність за вибір та тактику способу 

комунікації; розкриття нових можливостей професійної діяльності; сприяння вирішенню 

питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, аналіз різного роду 

ситуацій осмислення найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини, 

розуміння питань самоосвіти та самовиховання. 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

 значення психології обдарованості; 

 структуру та види обдарованості; 

 методи психологічного дослідження обдарованості; 

 поняття творчої особистості; 

 значення розвитку комунікативних здібностей та комунікативної культури обдарованих 

дітей. 

 інтерпретувати теорії генетичної обумовленості та особливості функціонування 

центральної нервової системи обдарованої особистості. 

 теоретичні, науково прикладні та практичні галузі психології  

 види та способи адаптації, принципи дії в новій ситуації; 

 сутність і закономірності розвитку особистості 



 тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 розв’язувати складні задачі і проблеми, які виникають у професійній діяльності, зрозуміло 

і недвозначно доносити власні висновки, знання та пояснення;  

 застосовувати знання з різних галузей психології; 

 застосувати засоби саморегуляції; 

 пристосовуватися до нових ситуацій (обставин) життя та діяльності; 

 приймати обґрунтоване рішення; 

 обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної роботи. 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

1. Вступ до психології обдарованості. Історія розвитку психології обдарованості. 

2. Поняття, зміст та структура обдарованості особистості.  

3. Теорії розвитку обдарованості особистості.   

4. Методи психологічного дослідження обдарованості. 

5. Вікові та гендерні особливості обдарованості особистості.  

6. Соціалізація обдарованої дитини.  

7. Організація роботи з обдарованими дітьми.        

8. Технології розвитку обдарованості особистості. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності:  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професії.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел.  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 Прийняття та фахова робота з культурально-ментальним розмаїттям.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність до прийняття фахового рішення.  

 Розвиток фахової інтуїції, передбачення та прогнозування.  

 Особистісна прихильність до фаху, мотивація на досягнення у фаховій діяльності.  

 Саморегуляція та управління власним функціональним станом, високі компенсаторні можливості 

та психологічна і психічна відновлюваність.  

 Здатність до багаторівневої рефлексії та потреба в постійному самоусвідомленні.  

 

Фахові  компетентності:  

 Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу феноменів, симптомів та 

синдромів різних видів патології та вад розвитку.  

 Здатність до узагальнення інформації щодо суб’єктивних і об’єктивних проявів психологічних 

проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.  

 Здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом.  

 Збір інформації про пацієнта, вибір оптимальних методів та проведення клінічної / психологічної 

діагностики пацієнта для встановлення клінічного / патопсихологічного (феноменологічного, 

регістр-синдром) та скринінг – субклінічного діагнозу та інтерпретація результатів.  

 Оцінювання результатів функціональних методів діагностики, психометричних та 

психодіагностичних методик, лабораторних та інструментальних досліджень.  

 Оцінка необхідності, вибір об’єму, оптимальних методів для здійснення медичного та 

психологічного впливу з метою відновлення стану здоров’я, профілактики соматичних, 

психічних та психосоматичних розладів.  



 Здатність до опанування і практичного використання методів психологічного та 

психотерапевтичного впливу.  

 Здатність враховувати вікові та гендерні особливості пацієнта при обранні засобів та методів 

психологічної допомоги.  

 Здатність використовувати інноваційні технології в процесі надання психологічної допомоги.  

 Визначати характер заходів психологічної допомоги шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

 Участь у плануванні та проведенні медико-психолого-профілактичної та психоосвітньої роботи 

серед населення та медичних працівників (планування заходів щодо організації медико-

психологічної допомоги населенню на підставі аналізу епідеміологічних досліджень стану 

психічного та психосоматичного здоров’я населення; проведення бесід, лекцій, поширення 

інформаційних матеріалів).  

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне).  

 Знання та використання на практиці деонтологічних норм роботи лікаря-психолога.  

 Знання правових підстав роботи лікаря в Україні.  

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

Любіна Любов Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач. 

Осипенко Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, викладач. 

Тимофієва Марина Пилипівна – кандидат психологічних наук, доцент.  
  



Додаток 1 

до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» 

 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

«Психологія здоров’я» 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність 225 Медична психологія 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення(курс) 2курс 

Форма навчання очна 

Кафедра психології та філософії 

 

 Короткий зміст дисципліни: мета навчальної дисципліни – дати студентам уявлення 

про загальну концепцію здоров’я людини, поняття порушень психологічного здоров’я та їх 

чинників,основні характеристики способу життя  та чинники формування здорового способу 

життя,  знайомить із особливостями проблем, пов’язаних зі способом життя, основними 

видами психогігієни та психопрофілактики, факторами збереження здоров’я, формує уміння 

застосовувати знання з психології здоров’я людини у професійній діяльності, виявляти 

особливості впливу на психологічне здоров’я  соціально-економічних, соціально-політичних, 

екологічних і біосоціальних чинників, визначати індивідуально-психологічні відмінності 

особистості в залежності від способу життя та наявності хвороби, аналізувати дескриптори 

та детермінанти психологічного здоров’я для здійснення заходів психогігієни і 

психопрофілактики, що є важливими елементами у професійній підготовці та професійній 

діяльності фахівця. 

Завдання:  

 Оволодіння системою знань медико-соціальних основ психологічного здоров’я; 

 Формування клінічного світогляду та засвоєння низки медико-психологічних вмінь, 

що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності 

медичного психолога 

 Формування особливого бачення  психології здорової особистості, психології 

здорового способу життя, порушень психологічного здоров’я людини,  медико-

соціальних основ проблем хворої людини; 

 Опанування вмінням ефективної побудови та організації міжособистісної взаємодії в 

системі лікар-пацієнт; 

 Оволодіння вмінням аналізу різного роду психосоціальних та медико-соціальних 

ситуацій в житті пацієнта;  

 Осмислення найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини та її 

родичів;  

 Розуміння питань психопрофілактики і психогігієни; 

 Вироблення навичок практичного втілення вмінь методів психопрофілактики та 

психогігієни; 

 Розвиток навичок науково-дослідницької роботи студентів, наполегливості та 

активності в оволодінні основами майбутньої професії. 

 

Результати навчання: ефективно формувати та доносити власні висновки та пояснення до 

фахівців, пацієнтів і їх родичів та планувати комунікаційну стратегію у професійній 

діяльності; встановлювати відповідні професійні зв’язки для досягнення результату;  

встановлювати відповідні зв’язки для досягнення цілей ; використовувати інформаційні та 



комунікаційні технології у професійній діяльності; встановлювати міжособистісні зв’язки 

для забезпечення якісного виконування поставлених завдань; встановлювати відповідні 

зв’язки для досягнення поставлених цілей; використовувати стратегії спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії; доносити власну громадську позицію; встановлювати 

міжособистісні зв’язки для ефективного виконання завдань та обов’язків; встановлювати 

відповідні зв’язки для досягнення позитивного результату. 

Після вивчення курсу студенти повинні знати: 

 методи аналітичного аналізу та застосування набутих знань 

 об’єм своїх обов’язків та шляхи виконання поставлених завдань 

 методи оцінювання показників якості 

 тактики спілкування, закони та способи комунікативної поведінки 

 методики  та стратегії спілкування,  свої громадські права та обов’язки 

 права, обов’язки та шляхи виконання поставлених завдань 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 розв’язувати ті професійні задачі, які виникають у професійній діяльності, що 

потребує постійного оновлення 

 здійснювати професійну діяльність, що потребує постійного оновлення та інтеграції 

знань 

 проводити аналіз інформації, формулювати власну думку та приймати обґрунтовані 

рішення 

 використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній галузі, що 

потребує оновлення та інтеграції знань. 

 визначати  завдання та бути наполегливим і сумлінним при виконання обов’язків 

 якісно виконувати поставлені завдання 

 обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення ефективної командної 

роботи 

 формувати свою громадянську свідомість та діяти відповідно до неї 

 визначити мету та стратегію подальшого розвитку, бути наполегливим та сумлінним 

при виконання обов’язків 

 застосувати застосовувати знання для ведення  здорового способу життя та 

пристосовуватися до нових обставин та (у тому рахунку конфліктній) ситуації 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

1. Теоретичні основи психології здоров’я людини 

2. Концепція та основні засади психологічного здоров’я. 

3. Порушення психологічного здоров’я 

4. Спосіб життя. Проблеми, пов'язані із способом життя 

5. Вікові аспекти психологічного здоров’я. Функціонування сім’ї та її дезадаптаційні форми. 

6. Особистість та мікросоціальне оточення: потенційна небезпека для психологічного 

здоров'я. 

7. Вплив мезо- та макро-соціального оточення на психологічне здоров'я. 

8. Концепція психічного здоров’я. 

9. Основи психогігієни та психопрофілактики 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності:  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професії.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел.  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  



 Прийняття та фахова робота з культурально-ментальним розмаїттям.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність до прийняття фахового рішення.  

 Розвиток фахової інтуїції, передбачення та прогнозування.  

 Особистісна прихильність до фаху, мотивація на досягнення у фаховій діяльності.  

 Саморегуляція та управління власним функціональним станом, високі компенсаторні можливості 

та психологічна і психічна відновлюваність.  

 Здатність до багаторівневої рефлексії та потреба в постійному самоусвідомленні.  

 

Фахові  компетентності:  

 Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу феноменів, симптомів та 

синдромів різних видів патології та вад розвитку.  

 Здатність до узагальнення інформації щодо суб’єктивних і об’єктивних проявів психологічних 

проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.  

 Здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом.  

 Збір інформації про пацієнта, вибір оптимальних методів та проведення клінічної / психологічної 

діагностики пацієнта для встановлення клінічного / патопсихологічного (феноменологічного, 

регістр-синдром) та скринінг – субклінічного діагнозу та інтерпретація результатів.  

 Оцінювання результатів функціональних методів діагностики, психометричних та 

психодіагностичних методик, лабораторних та інструментальних досліджень.  

 Оцінка необхідності, вибір об’єму, оптимальних методів для здійснення медичного та 

психологічного впливу з метою відновлення стану здоров’я, профілактики соматичних, 

психічних та психосоматичних розладів.  

 Здатність до опанування і практичного використання методів психологічного та 

психотерапевтичного впливу.  

 Здатність враховувати вікові та гендерні особливості пацієнта при обранні засобів та методів 

психологічної допомоги.  

 Здатність використовувати інноваційні технології в процесі надання психологічної допомоги.  

 Визначати характер заходів психологічної допомоги шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

 Участь у плануванні та проведенні медико-психолого-профілактичної та психоосвітньої роботи 

серед населення та медичних працівників (планування заходів щодо організації медико-

психологічної допомоги населенню на підставі аналізу епідеміологічних досліджень стану 

психічного та психосоматичного здоров’я населення; проведення бесід, лекцій, поширення 

інформаційних матеріалів).  

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне).  

 Знання та використання на практиці деонтологічних норм роботи лікаря-психолога.  

 Знання правових підстав роботи лікаря в Україні.  

 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

Любіна Любов Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач. 

Осипенко Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, викладач. 

Тимофієва Марина Пилипівна – кандидат психологічних наук, доцент.  
  



Додаток 1 

до Положення про порядок та умови обрання 

здобувачами вищої освіти вибіркових навчальних дисциплін 

у Вищому державному навчальному закладі України 

«Буковинський державний медичний університет» 

 

Короткий опис навчальної дисципліни (анотація) 

для каталогу вибіркових навчальних дисциплін 

 

«Психологія лідерства» 

(назва вибіркової навчальної дисципліни) 

 

Спеціальність 225 Медична психологія 

Освітній рівень магістр 

Термін вивчення(курс) 2 курс 

Форма навчання очна 

Кафедра психології та філософії 

 

Короткий зміст дисципліни: мета навчальної дисципліни – формування у студентів 

наукових і професійних знань у сфері ефективного лідерства, розвиток психологічної 

культури майбутнього керівника і освоєння технологій створення і просування особистого 

бренду керівника-лідера, активізація лідерського потенціалу як сукупності умінь 

самоуправління й управління іншими людьми.   

Завдання курсу:  

 розвивати професійні комунікативні уміння та навички лікаря. 

 формування знань про вербальні та невербальні засоби у сфері ефективного лідерства; 

 розвиток психологічної культури студента як ефективного лідера групи; 

 формування конструктивних комунікативних та лідерських навичок та стратегій 

поведінки; 

 розвиток самоаналізу та рефлексії; 

 активізація лідерського потенціалу особистості студентів; 

 розвиток навичок та вмінь самоуправління й управління іншими людьми; 

 виробити упевненість при спілкуванні зі «складним співбесідником». 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: 

 техніки активного слухання та ефективного управління людьми; 

 вербальні та невербальні засоби у сфері ефективного лідерства; 

 методи конструктивної комунікативної взаємодії та стратегій поведінки; 

 методи та техніки самоуправління й управління іншими людьми; 

 тактики та стратегії спілкування, закони та способи комунікативної поведінки; 

 форми колективного та індивідуального ділового спілкування; 

 вплив емоцій на спілкування; 

 види конфлікті та їх розв’язання. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 володіти прийомами активного слухання; 

 аналізувати вербальні та невербальні прояви власної поведінки та поведінки інших 

людей з метою ефективної взаємодії; 

 використовувати лідерські навички та навички ораторського мистецтва на практиці; 

 регулювати спілкування в професійній системі  з урахуванням вікових та 

індивідуально-психологічних особливостей; 

 здійснювати психологічний вплив на особистість у межах професійного спілкування; 

 використовувати навички самоуправління й управління іншими людьми у 

міжособистісній взаємодії; 



 вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію; 

 визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки 

 

Орієнтовний перелік тем навчальних занять (лекцій, практичних): 

1. Психологія лідерства: предмет та завдання дисципліни. 

2. Методики діагностики лідерських якостей особистості. 

3. Тренінг розвитку лідерських якостей. 

4. Лідер в медичних організаціях: ефективне управління, орієнтоване на результат. 

5. Управління та лідерство. 

6. Види лідерів в медичних організаціях. 

7. Способи підвищення ефективності лідерства. 

8. Робота з персоналом. Особливості поведінки людей різних психологічних типів в 

ділових відносинах. 

9. Психологічні особливості міжособистісних комунікацій в медичних організаціях. 

10. Форми ділової комунікації. Ділові переговори і ділова розмова. 

 

Перелік компетентностей, здобуття яких буде забезпечувати навчальна дисципліна: 

Загальні компетентності:  

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.  

 Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професії.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу. інформації з різних джерел.  

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

 Навички міжособистісної взаємодії.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

 Прийняття та фахова робота з культурально-ментальним розмаїттям.  

 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність до прийняття фахового рішення.  

 Розвиток фахової інтуїції, передбачення та прогнозування.  

 Особистісна прихильність до фаху, мотивація на досягнення у фаховій діяльності.  

 Саморегуляція та управління власним функціональним станом, високі компенсаторні можливості 

та психологічна і психічна відновлюваність.  

 Здатність до багаторівневої рефлексії та потреба в постійному самоусвідомленні.  

 

Фахові  компетентності:  

 Здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу феноменів, симптомів та 

синдромів різних видів патології та вад розвитку.  

 Здатність до узагальнення інформації щодо суб’єктивних і об’єктивних проявів психологічних 

проблем, субклінічних хворобливих станів та захворювань.  

 Здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом.  

 Збір інформації про пацієнта, вибір оптимальних методів та проведення клінічної / психологічної 

діагностики пацієнта для встановлення клінічного / патопсихологічного (феноменологічного, 

регістр-синдром) та скринінг – субклінічного діагнозу та інтерпретація результатів.  

 Оцінювання результатів функціональних методів діагностики, психометричних та 

психодіагностичних методик, лабораторних та інструментальних досліджень.  

 Оцінка необхідності, вибір об’єму, оптимальних методів для здійснення медичного та 

психологічного впливу з метою відновлення стану здоров’я, профілактики соматичних, 

психічних та психосоматичних розладів.  

 Здатність до опанування і практичного використання методів психологічного та 

психотерапевтичного впливу.  

 Здатність враховувати вікові та гендерні особливості пацієнта при обранні засобів та методів 

психологічної допомоги.  

 Здатність використовувати інноваційні технології в процесі надання психологічної допомоги.  



 Визначати характер заходів психологічної допомоги шляхом прийняття обґрунтованого 

рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами.  

 Участь у плануванні та проведенні медико-психолого-профілактичної та психоосвітньої роботи 

серед населення та медичних працівників (планування заходів щодо організації медико-

психологічної допомоги населенню на підставі аналізу епідеміологічних досліджень стану 

психічного та психосоматичного здоров’я населення; проведення бесід, лекцій, поширення 

інформаційних матеріалів).  

 Оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення (індивідуальне, 

сімейне, популяційне).  

 Знання та використання на практиці деонтологічних норм роботи лікаря-психолога.  

 Знання правових підстав роботи лікаря в Україні.  

 

 

Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть 

проведення навчальної дисципліни: 

Любіна Любов Анатоліївна – кандидат психологічних наук, старший викладач. 

Осипенко Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, викладач. 
 


