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Силабус навчальної дисципліни 

«Теорія і практика професійної мовної комунікації» 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити.  

Семестр: 2.  

1 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра суспільних наук  

Одеса, вул. Ольгіївська, 13 

Викладач(-і) 

К.політ.н., доцент Микола Кулачинський 

К.і.н., доцент Тетяна Подкупко-Дячкова  

К.і.н., доцент Олена Уварова 

Контактна 

інформація 

E-mail: kafedra_11@ukr.net 

Консультації: з 14.00 до 16.00 щочетверга, з 10.00 до 14.00 

щосуботи 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом є вивчення системних мовних знань в області професійної 

комунікації.  

Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання у середній 

загальноосвітній школі базових знаннях із мистецтва, художньої культури 

української мови та літератури та у ЗВО з української мови та української 

літератури. 

Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами основ медичної 

науки.  

Мета – формування системи знань про форми, види та функції 

професійної мовної комунікації; розвиток навичок ефективної комунікативної 

взаємодії у соціальному середовищі здобувачів, майбутній професійній 

діяльності та соціумі, шляхом підвищення компетентності стосовно прийомів 

та методів мовної комунікації у медицині. 
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Завдання: ознайомити з різноманіттям сучасних теоретичних підходів до 

феномену комунікації; створити теоретичну основу для опанування навичками 

та вміннями комунікативної діяльності для формування комунікативної 

компетентності майбутнього лікаря; сформувати навичку аналізу структури 

комунікативного процесу, розрізнювання онтологічної та аксіологічної основи 

та техніко-технологічної складової комунікативної діяльності;  засвоїти моделі 

ефективної лікарської комунікації у медицині. 

Очікувані результати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати: сучасні теоретичні знання щодо методології та методики аналізу 

комунікативних феноменів; принципи застосування комунікативних принципів 

у виробленні професійного мислення майбутнього стоматолога; теоретичні 

моделі лікарської комунікативної діяльності в стоматології; структуру 

лікарської комунікативної компетентності, структуру первинного опитування 

пацієнта та принципи формування його інформованості; теоретичні знання з 

дисципліни як підставу до опанування практичними комунікативними 

вміннями і навичками в професійній діяльності. 

вміти: методи компетентнісного застосування комунікативних принципів 

у виробленні теоретичного мислення майбутнього лікаря; принципи вибору 

стратегії ефективної комунікації в професійній діяльності; значимість 

зворотного зв'язку при всіх видах комунікації, та його вплив на відношення 

пацієнта до хвороби та збереження індивідуального здоров’я; вплив структури 

онтогенетичного розвитку когнітивної та комунікативної сфери особистості на 

компетентність лікаря. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (30 год.) і організації самостійної роботи студентів (60 

год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до курсу «Теорія і практика професійної мовної 

комунікації». 
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Тема 2. Комунікативний процес як основа спілкування. 

Тема 3. Публічна сфера комунікації та її основні характеристики. 

Тема 4. Комунікації та спілкування в публічній сфері: види і форми. 

Тема 5. Комунікація у політичній сфері. 

Тема 6. ЗМІ як основа публічних комунікацій. 

Тема 7. Комунікативні практики та їх соціальний характер і структура. 

Тема 8. Основи комунікативної компетенції. 

Тема 9. Логіко-емоційні, етичні та психологічні фактори професійної 

комунікації. Мовний вплив як наука та ефективність спілкування медика. 

Тема 10. Культура спілкування. Невербальний і вербальний мовні впливи. 

Тема 11. Види публічних виступів та їхня структура. 

Тема 12. Поведінка оратора в аудиторії. 

Тема 13. Підтримування уваги аудиторії під час виступу та його 

завершення. Аргументація мовлення медиків. 

Тема 14. Інформаційний виступ і його основні особливості. 

Тема 15. Техніка професійної комунікації і тактики спілкування. 

Тема 16. Комунікативні практики у сфері ділового спілкування. 

Тема 17. Поняття соціальної технології та її роль у формуванні 

комунікативних практик. 

Тема 18. Феномен соціальної кризи і комунікації. 

Тема 19. Фактори, ознаки й етапи кризи. 

Тема 20 Технологія вирішення конфліктів у комунікуванні. 

Тема 21 Технологія формування іміджу у процесі комунікації. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. Бистрицький Є., С. Комунікація і культура в глобальному світі. 

Київ: «Дух і літера», 2020. 416 с. 

2. Загороднова В. Ф. Основи міжкультурної комунікації : навч. 

посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. 314 с.  

3. Карпенко В. Основи професійної комунікації. Київ: Нора-прінт, 

2020. 227 с. 

4. Авраменко О. О., Яковенко Л. В.,Шийка В. Я Ділове спілкування: 

Навчальний посібник. / За наук. ред. О. О. Авраменко. – Івано Франківськ, 

«ЛілеяНВ», 2015. – 160 с. 

5. Бебик В., Бортніков В., Дегтерьова Л., Кудряченко А. Держава і 

громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі (за ред. 

В.Бебика). – К., 2006. 

6. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному 

суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К., 2005. 

7. Крайнікова Т. Культура медіаспоживання в Україні: від 

консьюмеризму до просьюмеризму / Тетяна Крайнікова / За наук. ред. проф. В. 

В. Різуна. – Бориспіль: Люксар, 2014. – 372 с.  
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Електронні ресурси:  

1. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ 

2. https://info.odmu.edu.ua/ 

3. http://moz.gov.ua 

4. https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-

14092021--1945-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-

pervinnoi-medichnoi-dopomogi-integrovane-vedennja-hvorob-ditjachogo-viku 

5. Асоціація політичних консультантів України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.piar.kiev.ua/. 

6. Український сайт про PR, маркетинг и рекламу. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.prschik.kiev.ua. 

7. Український незалежний центр політичних досліджень. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucipr.org.ua. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-14092021--1945-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-integrovane-vedennja-hvorob-ditjachogo-viku
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-14092021--1945-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-integrovane-vedennja-hvorob-ditjachogo-viku
https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-14092021--1945-pro-zatverdzhennja-unifikovanogo-klinichnogo-protokolu-pervinnoi-medichnoi-dopomogi-integrovane-vedennja-hvorob-ditjachogo-viku
http://www.prschik.kiev.ua/
http://www.ucipr.org.ua/
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для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

