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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність і значення професійної програми. Актуальність 

проблеми підвищення мовної культури медичних працівників обумовлена 

тим, що унормоване, лексично багате мовлення медичних працівників – один 

з основних і необхідних складників його професійної майстерності. Знання 

мови завжди було міцною основою освіченості, інтелігентності, важливою 

складовою особистості медичного працівника, його професіоналізму. Здавна 

відомо, що мистецтво мовного спілкування сприяє успіху лікування. Сучасна 

мова української медицини має дуже широку сферу застосування: в лікарнях 

і поліклініках, у навчальних аудиторіях медичних вишів і в науково-

дослідних лабораторіях, у аптеках і санаторіях, у рекламі на телебаченні та 

радіо, зрештою, в усіх сім’ях, бо проблеми збереження здоров’я сьогодні 

досить актуальні. Важко переоцінити значення слова в стосунках лікаря і 

хворого. Словом можна не тільки викликати функціональні зміни в організмі, 

а навіть призвести до летальних наслідків. Гіппократ стверджував: «Якщо є 

кілька лікарів, з яких один лікує травами, другий – ножем, третій – словом, то 

звернімося до того, хто лікує словом». Вустами вмілого лікаря слово лікує, 

невмілого – ранить. У такому разі слово буде не психотерапією, а ятрогенією. 

Мовлення медичного працівника має бути точним, логічним, доречним 

і унормованим. В умовах діяльності в Україні, де державною мовою є 

українська, професіоналізм неможливий без високого рівня оволодіння нею. 

Отже, актуальним завданням сьогодення є підвищення рівня володіння 

сучасною українською мовою медичних працівників та усіх охочих з метою 

розвитку в них системних знань мови, її норм, правил та закономірностей 

функціонування в різних сферах. 

Програму семінару розроблено з урахуванням результатів вивчення 

навчальних потреб та інтересів лікарів, відповідно до вимог нормативно-

правових актів. Програма передбачає засвоєння питань використання 

сучасної української мови в діяльності лікарів на основі опрацювання 

відповідних нормативно-правових актів, наукових праць, навчальної 

літератури та матеріалів періодичних видань. 

Нормативно-правове забезпечення організації, змісту і технології 

навчання. Програма короткотермінового семінару «Ефективні комунікації 

та запобігання виникненню конфліктних ситуацій: управлінсько-

психологічні аспекти», розроблена кафедрою публічного управління та 

адмініструванні і кафедрою мовознавства Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова відповідно до законів України  

«Про освіту», «Про вищу освіту» з урахуванням вимог наказів Національного 

агентства України з питань державної служби від 04.11.2011 р. № 49 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо розробки програм тематичних 



постійно діючих і короткострокових семінарів, тренінгів, спеціалізованих 

короткострокових навчальних курсів».  

Загальна характеристика цільової групи: лікарі, інші зацікавлені 

особи. 

Мета короткострокового семінару: модернізація рівня професійної 

комунікації слухачів семінару. 

У результаті участі у короткотерміновому семінарі слухачі повинні 

оволодіти такими знаннями й уміннями: 

слухач повинен знати:  

- синтаксичні та стилістичні норми сучасної української мови на 

засадах соціальної та міжособистісної етики у професійній діяльності; 

- граматичні засоби та прийоми стандартизації мови в усному і 

писемному професійному мовленні;  

- методи і прийоми подолання власних конфліктних емоційних станів; 

- ефективні психологічні методи і прийоми вирішення конфліктних 

ситуацій; 

- механізми психологічного захисту, особливості їх прояву; 

- концептуальні засади електронного урядування в медичній сфері; 

- основні етапи розвитку та впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій  в медичній сфері; 

- організаційно-правове забезпечення електронного урядування в 

медичній сфері. 

слухач повинен вміти: 

- використовувати синтаксичні та стилістичні норми сучасної 

української мови на засадах соціальної та міжособистісної етики у 

професійній діяльності; 

- правильно і доречно використовувати граматичні засоби та прийоми 

стандартизації мови в усному і писемному професійному мовленні; 

- критично оцінювати рівень своєї грамотності; 

- визначати власний тип темпераменту і акцентуації характеру;  

- оцінювати психологічні чинники, що визначають особливості 

поведінки в різних ситуаціях психологічного життя;  

- використовувати у практичній діяльності особливості прояву 

індивідуально-типологічних властивостей особистості лікаря;  

- складати картографію конфлікту;  

- розробляти та застосовувати ефективні стилі вирішення конфліктів; 

- використовувати електронні інструменти в професійній діяльності 

медичного працівника; 

- працювати із електронними інформаційними ресурсами.  



 

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРУ 

№ 

п/

п 

Тема 

Всього  

навчальних 

годин/ кредити 

ЄКТС  

1. 

Тема 1. Практичні аспекти налагодження ефективних 

комунікацій з різними групами осіб у професійній 

діяльності медичного працівника 

2 год./ 0,066 

2. 

Тема 2. Електронне урядування в медичній сфері, 

використання електронних інструментів в професійній 

діяльності медичного працівника 

2 год./ 0,066 

3. 
Тема 3. Унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій 

у професійній діяльності медичного працівника 
2 год./ 0,066 

 
Тема 4. Механізми психологічного захисту у вирішенні 

конфліктів в умовах сучасних викликів 
2 год./ 0,066 

4. Підсумковий контроль результатів навчання 2 год./0,066 

 Всього  



ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Тема 1. Практичні аспекти налагодження ефективних комунікацій 

з різними групами осіб у професійній діяльності медичного працівника 

Під час вивчення теми буде розглянуто питання: типові лексичні 

помилки, відмінювання загальних і власних назв, зокрема імен та прізвищ. 

Особливості написання іншомовних імен і прізвищ. Уживання великої літери 

в написанні назв установ, організацій, товариств тощо. Специфіка вживання 

іменників чоловічого роду у формах родового і давального відмінків однини. 

Використання кличного відмінка у звертаннях. Творення і вживання 

фемінітивів. Специфіка прийменникового керування в українській мові. 

Українські відповідники до конструкцій російської мови з прийменниками в, 

із-за, по, при, у та ін. Проблеми у побудові висловлювань. 

Тема 2. Електронне урядування в медичній сфері, використання 

електронних інструментів в професійній діяльності медичного 

працівника 

Електронне урядування: основи та стратегії реалізації. Фактори впливу 

на розвиток та впровадження електронного урядування в Україні, зокрема у 

медичній сфері. Теоретичні засади електронного урядування. Мета, цілі та 

завдання електронного урядування. Принципи електронного урядування. 

Моделі електронного урядування. Етапи розвитку електронного урядування. 

Основні завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування у 

базових галузях України, зокрема у сфері охорони здоров’я. 

Сучасні інструменти електронного урядування, у тому числі 

автоматизація обробки великих об’ємів даних та інформаційно-аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень, оптимізація та автоматизація 

адміністративних процесів, запровадження електронних форм взаємодії. 

У сфері охорони здоров’я основними завданнями із забезпечення 

розвитку електронного урядування є створення базових медичних реєстрів, у 

тому числі медичних працівників, лікарських засобів, установ; 

запровадження електронної медичної картки пацієнта та електронного 

рецепту; запровадження єдиних відкритих стандартів медичної інформатики; 

розвиток інтегрованих медичних інформаційних систем для автоматизації 

основних процесів роботи закладів охорони здоров’я, у тому числі 

реєстратури, лікарів, лабораторій, діагностування, звітності, управління, 

фінансування; розвиток телемедицини. 

 

 



Тема 3. Унеможливлення виникнення конфліктних ситуацій у 

професійній діяльності медичного працівника 

Конфлікт як зіткнення інтересів, думок, оцінок, емоцій або дій людини, 

що вступили у взаємодію. Конфліктні ситуації, їх види. Класифікація 

конфліктів (за характером виявлення, по цільовій спрямованості, в 

залежності від кількості людей, які вступають у конфлікт). Аналіз схеми 

розвитку конфлікту.     Внутрішньоособистісний конфлікт як розв`язання 

проблемних питань особистості. Правила попередження конфліктів. 

Конструктивні та деструктивні конфлікти.  

Конфліктоген як причина виникнення конфлікту. Об’єктивні та 

суб’єктивні причини виникнення конфліктогенів. Визначення власної моделі 

поведінки у конфлікті. Вирішення конфлікту як цілеспрямований, 

обумовлений об`єктивними  законами вплив на його динаміку в інтересах 

розвитку або порушення тієї соціальної системи, до якої може бути 

віднесений даний конфлікт. Алгоритм управління конфліктом. Процес 

управління конфліктами як цілеспрямоване регулювання соціальних взаємин 

у відповідності з об`єктивними законами.  

 

Тема 4. Механізми психологічного захисту у вирішенні конфліктів 

в умовах сучасних викликів  

 Механізм психологічного захисту як складна операція і дія, за 

допомогою яких особистість прагне подолати і переробити зовнішні та 

внутрішні чинники, що порушують стан її внутрішньої рівноваги. Зовнішні 

чинники, що включають механізми захисту: психологічні стресори, 

фрустрації, тобто психологічно важкі для особистості ситуації і явища, які 

перешкоджають її самоактуалізації, а також різноманітні міжособистісні 

конфлікти. Внутрішні чинники: негативні емоційні стани (напруження, 

душевний дискомфорт, пригніченість, відчуття провини, тривоги, страху).    

Психічна адаптація як підтримка і збереження духовного гомеостазу, 

узгодженості і стійкості елементів самосвідомості особистості, окремих 

компонентів Я. 

Формування уявлення про сучасне суспільство як ідеальні умови для 

маніпулювання індивідуальною свідомістю. Поняття про акцентуації 

характеру як крайні варіанти норми, вираженість окремих рис характеру. 

Визначення наявних (відсутніх) механізмів психологічного захисту у 

власній моделі поведінки.  



 

IV. КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ 

Контроль успішності засвоєннями слухачами навчального матеріалу 

може здійснюватися шляхом комплексного тестування чи виконання 

практичних завдань.  
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