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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Теорія і практика професійної мовної 

комунікації _____________________
Викладач (-і) Дударенко JI.B.
Контактний телефон викладача 063 951 54 53
E-mail викладача dlv2015@ukr.net
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 2 кредити - 60 годин
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок 15 .00 - 16.00. Середа 15 .00- 16.00

2. Анотація до курсу
Опис навчальної дисципліни
Одним із важливих компонентів професійної підготовки лікаря є навички фахового мовлення 

рідною й іноземними мовами, що виявляються у професійно зумовлених комунікативних 
ситуаціях. Вивчення основ фахової комунікації передбачено освітньо-професійними програмами 
підготовки студентів-медиків, що забезпечує готовність лікарів до фахової комунікації: 
формування мовленнєвих умінь і навичок, вміння налагоджувати ділові стосунки з колегами, 
медичним персоналом, будувати доброзичливі, довірливі відносини з пацієнтами та їхніми 
близькими тощо. З цією метою ефективно застосовуються інформаційно-комунікаційні 
технології (ІКТ). Вміння вислухати, виокремити найголовніше, дозволити пацієнту брати участь 
у пошуку клінічного рішення, проявляти повагу та чуйність до потреб та проблем пацієнта дуже 
часто визначають рівень якості та позитивний результат у лікарській практиці. В країнах західної 
Європи та північної Америки при оцінюванні отриманих практичних вмінь під час навчання в 
університеті та після отримання диплому із об'єктивного клінічного обстеження пацієнта (ОСК1) 
враховується рівень комунікативних навичок спеціаліста медика. Запропонований освітній 
матеріал дозволить навчитись ефективно консультувати хворого, використовувати відкриті 
запитання, рефлексивно слухати, використовувати мотиваційне консультування, щоб мотивувати 
пацієнтів змінити свій спосіб життя (кинути палити, почати працювати над зайвою вагою, 
контролювати рівень артеріального тиску, глюкози та холестерину у крові тощо). Програмою 
передбачено засвоєння алгоритмів професійного спілкування лікаря в окремих клінічних 
ситуаціях: як повідомляти погані новини? (Протокол SPIKES), як призначати лікування? що 
робити при сильних емоціях пацієнта? пояснення вакцинації, техніки інгаляції та ін. Отже, 
вивчення дисципліни «Теорія і практика професійної мовної комунікації» дозволить підвищити 
комунікативний рівень студента-медика, допоможе бути більш ефективними в практичній роботі, 
сприятиме формуванню позитивного іміджу, дозволить бути більш конкурентноздатним серед 
колег.

«Теорія і практика професійної мовної комунікації» як навчальна дисципліна:
- а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових 

знаннях із сучасної української літературної мови;
- б) закладає основи фахової мови медика, з перспективою використання здобутих знань у 

професійній діяльності;
- в) продовжує формувати мовну компетенцію, комунікативні навички майбутніх 

спеціалістів та сприяє становленню національно свідомої особистості лікаря: володіє основами 
комунікації й орієнтований на досягнення взаємоузгоджених дій у соціумі, з ’ясовує способи 
оформлення думки, пізнає функціонування мови як засобу спілкування.

Міждисциплінарні зв’язки: інтегрується з дисциплінами українознавчого спрямування та з 
іншими дисциплінами на рівні використання фахової нормативної лексики (медичної термінології-).

Предметом навчальної дисципліни «Теорія і практика професійної мовної комунікації» є мова у 
медичній професійній сфері. Методологічною основою навчальної дисципліни є концептуальні 
положення про єдність мови, мовлення й мислення, свідомості й діяльності; учення про 
соціопсихолінгвістичну природу мовлення як засобу спілкування; взаємозв’язок і взаємозумовленість 
явищ і процесів, що впливають на формування комунікації у різних сферах діяльності._______________

3. Мета та завдання курсу
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика професійної мовної 

комунікації» є ознайомлення студентів з основними теоретичними та методологічними підходами 
у вивченні явищ комунікативної практики, сприяння формуванню навичок практичної участі в 
різних типах комунікацій; продовження формування національно-мовної особистості, 
комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови.___________
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика професійної мовної 
комунікації» є:

сформувати знання щодо історії виникнення та розвитку теорії комунікації;
застосовувати наукові підходи у вивченні комунікативних явищ, вміти простежувати дію
основних теоретичних принципів у практиці спілкування та комунікації;
сформувати навички практичного застосування методів, інструментів, типів, каналів та 
засобів комунікації;
надати необхідну теоретичну та практичну базу задля встановлення і підтримки

_______ комунікативних зв'язків усіх рівнів.________________________________________________________
___________________ 4. Результати навчання (компетентності)____________________________

Згідно з вимогами Стандартів вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
дисципліна забезпечує набуття студентами компетентносте й:

інтегральна, здатність розв’язувати складні практичні проблеми і завдання в процесі навчання; 
загальні: здатність навчатися; здатність продукувати нові ідеї (творчість); здатність шукати, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; здатність до професійного (усного та 
письмового) спілкування фаховою мовою; здатність до безперервного навчання та саморозвитку, 
самостійної праці.

спеціальні (фахові, предметні): знання основних понять теорії комунікації, особливостей 
комунікаційних процесів всіх рівнів, характеристики моделей комунікації та комунікативних 
технологій, професійні знання, вміння та навички фахового спілкування, володіння вербальними та 
невербальними засобами вираження думки; вміння визначати бар'єри комунікації та застосовувати 
свої знання та навички з метою їх усунення та попередження та налагодження ефективної
комунікації, аналізувати комунікативні кампанії.___________________________________________________

_________________________________ 5. Організація навчання курсу_________________________________
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції
Практичні заняття 20
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Се-
местр

Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірковий

II Медицина 1 Вибірковий
Тематика курсу

Тема Ф орма
заняття

Л ітература Г одини Вага
оцінки

Термін
викон.

Змістовий розділ 1. Теоретичні основи комунікації
Тема 1. Вступ до курсу «Теорія та практика 
комунікацій». Роль та місце комунікації у 
суспільстві. Функції комунікації. Інформація 
як складова комунікації. Предмет, об'єкт 
курсу, історіографія та джерельна база. 
Основні підходи до визначення «-комунікації».

Практ.,
СРС

[1-3] 6 :
укласти

бібліографію

5, 4, 3, 2 За
розкл.

Тема 2. Історія розвитку теорії комунікації. 
Історичні етапи розвитку та формування 
комунікативних теорій. Головні теоретико- 
методологічні аспекти та комунікаційні 
моделі: першого етапу (з 1916 року до 
середини 1960-х років XX сторіччя); другого 
етапу (60-80 роки XX сторіччя); третього 
етапу ( кінець 80-х років XX ст. й до 
сьогодення). Наукові підходи до вивчення 
теорії та практики комунікації. Основні 
напрямки вивчення комунікативістики: 
традиційний, загальнотеоретичний 
(прикладний), філологічний, психологічний і 
соціологічний.
Основи традиційного наукового підходу до 
вивчення теорії комунікації. Огляд наук, що

Практ..
СРС

[1-3] 6 :
скласти 

порівняльну 

таблицю  

комунікатив

них моделей

5, 4, 3, 2 За
розкл.



належать до традиційного підходу вивчення 
комунікативістики: герменевтика, гомілетика, 
риторика, філософія, логіка, теорія 
аргументації.
Загальнотеоретичний (прикладний) підхід. 
Науки які досліджують прикладні результати 
комунікативних процесів: семіотика, теорія 
масової комунікації, психоаналіз, теорія 
міжнародної комунікації.
Тема 3 .Типологія комунікації. Підходи до 
типології комунікації. Основні 
форми типології: тип, класифікація, 
систематика, таксономія. Вербальна форма 
комунікації. Роль мови у вербальній 
комунікації. Невербальні ^  
комунікації: міміка, рухи тіла, одяг. 
Невербальні коди. Розподіл комунікації за 
рівнями. Внутрішньоособистий / 
автокомунікаційний тип комунікації. Основні 
засади міжособистої комунікації.
Міжособиста адаптація.
Мікрокомунікація та її форми - наказ, 
копіювання, спілкування. Міді-комунікація як 
соціально-комунікативна форма (мода, 
перемовини, групова ієрархія). Управлінські 
та діалогові функції рівня міді-комунікації. 
Макрокомунікації. Взаємодія культур та 
інформаційна агресія - макро-комунікативні 
форми сучасного інформаційного суспільства.

Практ.,
СРС

[2, 5, 8] 6:
скласти 

повідомлення 

на тему: 

«невербальна 

комунікація 

у професійній 

діяльності 

лікаря»

5, 4, 3 ,2 За
розкл.

Тема 4. Комунікативний процес як основа 
спілкування. Комунікативний процес та його 
структура, аналіз моделей комунікації як 
трансмісії, ритуалу, привернення аги і 
рецепції; ефекти комунікації як бажана ціль 
при інтеракції; закони комунікації як 
нежорсткі тенденції спілкування. Форми 
комунікативної дії: діалог, управління, 
імітація (наслідування). Посткомунікативні 
процеси. Поняття «дискурс».

Практ.,
СРС

[4, 9] 6:
провести

аналіз

посткомуніка-

тивних

процесів

у проф.

діяльності

лікаря

5, 4, 3 ,2 За
розкл.

Тема 5. Вербальна комунікація. Особливості 
вербальної комунікації, зокрема специфіка 
усних вербальних комунікації, їх 
типологізація, структура публічного виступу 
та рекомендації для представлення промови; 
види промов; комунікації з використанням 
письмової мови; спічрайтинг.

Практ.,
СРС

[6, 8, 11] 6:
підготувати 

публічний 

виступ на тему 

«М едична 

освіта в 

Україні»

5, 4, 3 ,2 За
розкл.

Тема 6. Невербальна комунікація. 
Походження невербальної комунікації, її 
взаємозв'язок із вербальною комунікацією; 
оптико-кінетичні комунікації: жестикуляція, 
міміка, пантоміміка; фонаційні та графічні 
засоби невербальної комунікації; ситуативні 
змінні невербальної комунікації, проксеміка.

Практ.,
СРС

[13, 14] 6:
укласти 

тематичний 

словник до 

теми

«Проксеміка»

5, 4, 3 ,2 За
розкл.

Тема 7. Комунікативні канали та бар'єри. 
Поняття «комунікативний канал». Різновиди 
комунікативних каналів. Характеристика 
основних комунікативних каналів. Вибір та 
використання комунікативних каналів для 
здійснення комунікативної дії. Природні,

Практ.,
СРС

[10, 14] 6:
провести 

міні-дослідже- 

ння на тему 

«Психологічні 

складові

5, 4, 3 ,2 За
розкл.



технічні, гібридні, мистецькі комунікативні 
канали.
Визначення поняття «комунікативний бар'єр». 
Класифікація комунікативних бар'єрів.
Основні характеристики комунікативних 
бар'єрів. Ентропія та негентропія інформації. 
Соціальні бар'єри. Характеристики мовного 
бар'єру. Психологічні складові 
комунікативного бар'єру. Технічні бар'єри. 
Форми, методи та технології подолання 
комунікативних бар'єрів._____________________

комунікативно 

го бар'єру»

Змістовий розділ 2. Практичні аспекти професійної комунікації
Тема 8. Комунікативні 
технології. Поняття 
«технологія», її складові: 
систематичність, масовість, 
алгоритмічність. Аналіз 
основних комунікативних 
технологій. Розвиток 
комунікативних технологій на 
сучасному етапі.
Розвиток НЛП-технологій.

Практ., СРС [1,7, 8] 6:
Дати

аргументо

вану

відповідь на 

питання 

«Роль НЛП 

у проф. 

діяльності 

лікаря

5, 4, 3, 2 За розкл.

Тема 9. Етика професійного 
спілкування лікаря

Практ., СРС [6, 10] ^ .п о в ід о м 

лення

«Вимоги до

усного

мовлення»

5, 4, 3, 2 За розкл.

Тема 10. Мовленнєвий етикет 
лікаря.

Практ., СРС [9, 13] скласти 

діалог у 

змодельова- 

ній пробл. 

сит.

5, 4, 3, 2 За розкл.

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  
«незадовільно» -  2), отримані студентами, 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1.

5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
виставляються у журналах обліку

проводиться у вигляді заліку



Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
_________ _____ шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) __________

4-бальна
ш кала

200-
бальна
шкала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
шкала

4-бальна
ш кала

200-
бальна
ш кала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4.87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4.85 194 4,32 173 3,79 ' 152 3,27 131
4.82 193 4.3 172 3,77 151 3,25 130
4.8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4.77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 Щ9 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4.7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4.67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4.65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4.62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.
Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

шкалу (для дисциплін, що завершуються диференційованим заліком)
4-бальна

шкала
120-бальна

шкала
4-бальна

шкала
120-

бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-
бальна
шкала

5 120 4.45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4.91 118 4.37 105 3,83 92 3.29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4.2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше 3 Недостат

ньо4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав



І не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 
балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) (Таблиця 3).____________________________________________

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага 
кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором 
відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається
0,5 балу._______ _ _ _ _ _

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Теорія і практика 
професійної мовної комунікації»: відвідали усі
передбачені навчальною програмою з дисципліни 
аудиторні навчальні заняття, не мають академічної 
заборгованості; опрацювали всі граматичні питання 
теоретичного курсу, виконали практичні завдання і 
отримали не менше за 72 бали за поточну навчальну 
діяльність (мають оцінку на кожному занятті з 
практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0).

Практичні
заняття

Змістовний розділ 1

1.
Історія розвитку теорії комунікації. Типологія комунікації. Комунікативний 
процес як основа спілкування

2. Вербальна комунікація
п Невербальна комунікація
4. Комунікативні канали та бар'єри. Умови ефективних комунікацій

Змістовний розділ 2

5.
Комунікативні технології. Поняття «професійно-комунікативна компетентність 
фахівців медичної сфери»

6. Ділова комунікація. Роль професійно-комунікативної компетентності фахівців у 
забезпеченні їх конкурентоспроможності

7. Мовленнєвий етикет лікаря. Безпосередні комунікації з пацієнтом. 
Опосередковані комунікації з пацієнтом.

8.
Комунікації в медичній сфері. Поняття «суб'єкт» та «об'єкт» професійних 
комунікацій.

9.
Функціональна готовність працівників медичної галузі до ефективних 
професійних комунікацій

10. Характерні риси сучасних пацієнтів.
Психологічні особливості працівників медичної галузі і пацієнтів

Аудиторна робота
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2

Робота на парах 2-5 Робота на парах 2-5
Презентація 15 Повідомлення 15
Загальний бал 72-

120
Загальний бал 72-120

7. П олітика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.__________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _____________



________________________________ 8. Рекомендована література__________________________________
Базова

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. - 2-ге вид., доп.
- К. : ВЦ «Академія», 2009. - 346 с.
2. Денисюк, С. Г. Комунікологія: навчальний посібник / С. Г. Денисюк. - Вінниця : ВНТУ, 
2015.- 102 с.
3. Кизилова В.В. Теорія і практика мовленнєвої комунікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. /  В. В. Кизилова . - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Тараса Шевченка", 2011. - 183 с.
4. Коробанов Ю.М. Теорія та практика комунікацій: навч. посіб.: у 3 ч. /  Ю. М. Коробанов,
А.Ю: Коробанов. - Миколаїв : НУК, [2011]. - (Навчальний посібник).
5. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Д. Мак-Квейл; пер.: О. Возьна, Г. Сташків. - 4-тє
вид. - Львів : Літопис, 2010. - 538 с.
6. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. проф. М. А. Василика. - М.: Гардарики, 
2003 .- 615 с.
7. Почепцов Г. Г. Коммущікативньїе технологии двадцатого века / Г.Г. Почепцов. - К.: Ваклер, 
2002.-352 с.
8. Шаян Л. П. PRo суспільні комунікації / Л. П. Шаян. - K.: ТОВ "Група компаній "Динаміка", 
2008. - 180 с.
9. Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации: Учебник / Ф. И. Шарков. - М.: ИД 
"Социальные отношения", 2003. - 248 с.
10. Шарков Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс): Учебник / Ф. И. Шарков. - М.: РИП-
холдинг, 2004. - 246 с.

Додаткова
11. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я. Ділове спілкування: Навчальний посібник. / 
За наук. ред. О. О. Авраменко. -  Івано-Франківськ, «Лілея НВ», 2015. - 160 с.
12. Корпоративная культура делового общения: Главные правила общения и поведения в 
современном обществе / Авт-сост. И. Н. Кузнецов. - М.: ACT; Мн.: Харвест. 2005. С. 442 - 533.
13. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам / А. Пиз. - М. : 
Эксмо, 2005. - 288 с.
14. Пітере, Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. А. Іщенка. - K.: 
Вид. дім «KM Академія», 2004. - 302 с.
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