
Освітній компонент Вибірковий освітній компонент 

13.2 Соціальна психологія та психологія праці 

Рівень ВО Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньої 

програми 

227 «Фізична терапії, ерготерапія» / 

«Фізична терапії, ерготерапія» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 8 семестр, 3 кредити 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Усього 90 год.: з них 6 год лекції, 14 год. лабораторні 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Кафедра клінічної медицини 

Автор освітнього компонента Гайдучик Петро Данилович 

Короткий опис 

 
Вимоги до початку вивчення 

Пререквізити: Професійна  етика, деонтологія та 

психологія спілкування; Основи занятійної терапії 

 
 

Що буде вивчатися 

Знайомство здобувачів з основними психологічними 

уявленнями про трудову діяльність, а також початкових 

навичок рефлексії у майбутній професії. Вивчення 

механізмів та прийомів соціальної перцепції та способи 

психологічного впливу в процесі спілкування 

 

 

 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Вивчення освітнього компонента «Соціальна 

психологія та психологія праці» є цікавим, оскільки 

загальнонауковою тенденцією розвитку сучасної 

психології та медицини стає інтеграція біологічних, 

соціологічних, психологічних підходів до ліюдини. 

Через це широке визнання в охороні здоров’я набуває 

цілісна біопсихоціальна модель захворювань. 

Дослідження психологічних основ праці та розвиток 

людини в праці важливі в медицині і цікаві 

 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В ході вивчення освітнього компонента здобувачі 

можуть засвоїти вміння встановлювати соціально-

психологічні комунікативні контакти, індивідуально 

організовану взаємодію, що забезпечує творчий 

характер процесу. Уміня з дотриманням етичних норм 

формувати комунікаційну стратегію відносин, 

застосовувати демократичні технології прийняття 

колективних 

рішень, враховуючи власні інтереси та потреби інших.. 

 

 
Як можна користуватися 

набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Здобувачі зможуть реалізувати отримані знання і 

практичні навички у формуванні навиків 

психодіагностичного обстеження в умовах клініки, 

розробки моделей клінічного інтерв’ю, збору даних 

психологічного аналізу. Мотивувати людей та рухатися 

до визначеної соціальної мети, Здатність до вибору 

стратегічних засад спілкування, щоб діяти на основі 

етичних    міркувань,    соціально    відповідально    та 



 громадсько свідомо. Здатність до співпраці в команді, 
що вимагає набути навички міжособистісної взаємодії 

Інформаційне забезпечення 
 

Web-посилання на (опис 
освітнього компонента) силабус 

освітнього компонента на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

 


