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дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра суспільних наук  

Одеса, вул. Ольгіївська, 13 

Викладач(-і) 

К.політ.н., доцент Кулачинський М.М. 

К.і.н., доцент Подкупко-Дячкова Т.Л.  

К.і.н., доцент Уварова О.О. 

 

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 вивчення є професійний імідж лікаря.  

Пререквізити: ґрунтується на базових знаннях із мистецтва, художньої 

культури, історії та української культури. 

Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами основ 

менеджменту та маркетингу у медицині.  

Мета – опанування здобувачем вищої освіти знань і формування 

компетентностей в галузі суспільних наук; отримання сучасної науково 

обґрунтованої інформації щодо формування та управління професійним 

іміджем; засвоєння знань із галузі іміджелогії в усіх її історичних та сучасних 

варіантах як форми соціальної комунікації, усвідомлення ключових понять і 

процесів у цій комунікативній сфері; вироблення практичних умінь і навичок 
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усебічного аналізу та створення професійного іміджу лікаря як освіченої, 

вихованої, моральної особистості; вироблення високих суспільних, державних, 

гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, морально-етичних та естетичних 

критеріїв і принципів життєдіяльності. 

Завдання:  

 ознайомитися з витоками та основними етапами розвитку 

української та світової традицій у галузі іміджування; 

 засвоїти схеми функціонування іміджу та функцій усіх учасників 

іміджування у медичній сфері; 

 навчитися практично використовувати набуті знання в іміджуванні 

медичної сфери. 

Очікувані результати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен 

Знати: 

 передумови та джерела виникнення, основні етапи розвитку іміджування як 

феномену масової комунікації; 

 особливості та умови існування категорії іміджу в медицині різних епох; 

 роль і місце іміджування в системі соціокомунікаційної діяльності та 

медико-соціальній сфері; 

 основні напрямки сучасної іміджетворчої діяльності – традиційні та новітні; 

провідні риси, етапи та різновиди іміджетворення; 

 типології іміджів та їх функцій; 

 головні шляхи досягнення ефективності іміджевої продукції різних типів; 

 прийоми створення ефективного професійного іміджу лікаря; 

 правові та етичні норми іміджетворчої діяльності, чинні в Україні й у світі. 

Уміти: 

 практично використовувати засвоєні теоретичні знання; 

 застосовувати науковий підхід до аналізу і створення професійного іміджу 

лікаря та медичної установи; 

 виявляти рівень і повноту втілення іміджевої ідеї; 

 вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах іміджевої 

діяльності; 

 розробляти загальну стратегію та конкретний імідж для співробітника та 

установи медичної сфери. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (16 год.) і організації самостійної роботи здобувачів (29 

год.).  
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Консультації – індивідуальні.  

 

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

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

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи учнів 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. Імідж як феномен сучасного світу 

Тема 2. Історія та основні етапи розвитку категорії іміджу 

Тема 3. Імідж як базова категорія PR  

Тема 4. Типи, комплексний код та функції іміджу  

Тема 5. Складові іміджу. Архетипічна основа іміджі 

Тема 6. Технології управління особистісним іміджем. Побудова ефективного 

іміджу. Професійний імідж лікаря  

Тема 7. Іміджування як стратегія та тактика професійного формування іміджу 

Тема 8. Психологічні засади іміджу лікаря 

Тема 9. Особливості створення ділового іміджу у лікарській практиці 

Тема 10. Імідж і лідерство. Лідерство в механізмі медичного володарювання 

Тема 11. Імідж лікаря як лідера 

Тема 12. Іміджмейкерство та його особливості у лікарських установах 

Тема 13. Формування іміджу медичної установи 

Тема 14. Комунікативна компетентність – основа професійного іміджу 

сучасного лікаря. Лікар і пацієнт: аспекти взаємин. Ефективна комунікація у 

системі «лікар-пацієнт». 

 

Перелік рекомендованої літератури 

Основна  (базова) література: 

1. Болотова В.О. Іміджологія: текст лекцій для студентів спеціальностей 

054 «Соціологія», 061 «Журналістика» / В. О. Болотова, Н. О. Ляшенко, К. А. 

Агаларова. Харків : НТУ «ХПІ», 2021. 150 с. 

2. Бондаренко І.С. Іміджологія у системі гуманітарних знань: культурно-

освітні стратегії: монографія. Запоріжжя, 2016. 305 с. 

3. Дячук В. П. Іміджологія. Соціокультурний вимір : навч. посіб. / В. П. 

Дячук. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 308 с. 

4. Єщенко Т.А. Мовленнєва комунікація лікаря : практикум. Львів : 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2019. 

27 с. 
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5. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Спис Гіппократа: основи психології 

спілкування для медичних працівників. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.; К., 

2017. 208 с. 

6. Сікорська О., Орду К. Комунікативна компетентність як показник 

професійного іміджу сучасного лікаря. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 

Вип 43, том 3, 2021. С. 207-212. 

7. Сікорська О., Орду К. Формування професійного іміджу майбутніх 

лікарів як педагогічна проблема. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 41, 

том 3, 2021. С. 211-216. 

8. Тарасенко С. О., Уварова О. О. Усталений імідж лікаря: Необхідність 

або перешкода індивідуальності? Сучасні теоретичні та практичні аспекти 

клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю, присвячена 150-річчю з дня народження В. В. Вороніна. Одеса, 

9–10 квітня 2020 року : тези доп. Одеса : ОНМедУ, 2020. С. 11. 

9. Уварова О.О., Сікорська О.О. Уміння самоорганізації у майбутніх 

лікарів як умова  формування професійного іміджу. Соціально-етичні та 

деонтологічні проблеми сучасної медицини (немедичні проблеми в медицині: 

збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, 24-25 лютого 2022 р. Запоріжжя: ЗДМУ, 2022. С. 90-91. 

10. Уварова О.О., Сікорська О.О., Кулачинський М.М. Необхідність 

формування професійного іміджу в контексті вищої медичної освіти. Теорія та 

практика сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової 

конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 78-79. 

 

Допоміжна: 

1. Барна Н. В. Іміджелогія: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За 

наук. ред. В. М. Бебика. К.: Університет «Україна», 2008. 217 с. 

2. Бондаренко І.С. Іміджологія: Психологія іміджу: навчально-

методичний посібник.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 

3. Бондаренко І. С. Іміджологія: Імідж особистості: Навч.-метод. посібн. 

Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 162 с. 

4. Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Герасимчук Н.М. 

Деонтологія в медицині: підручник. Харків, 2014. 258 с. 

5. Хавкіна Л. М. Іміджелогія : навчально-методичний посібник для 

студентів. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013.  

 

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 
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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 

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. 
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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

