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лежить вибір ознак за схожістю особливостей поведінкових реакцій, мотивів, намірів, 
характерних для людини. Психіатричні терміни-метафори віддзеркалюють наївно- 
матеріалістичний, релігійний, нозологічний етапи у розвитку вчення про психічні 
хвороби, історичну й культурну складову наукового медичного дискурсу.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ СПІЛКУВАННЯ В
МЕДИЧНОМУ СОЦІУМІ 

Представлена стаття присвячена формуванню професіонального сприйняття 
ролі та місця особливостям психоемоціональних аспектів спілкування в клінічних 
закладах за різних умов з дітьми та їх рідними. Багато звичок людини призводять до 
конфліктних ситуацій, які бажано не допустити чи попередити, особливо коли мова 
йде про хворого, адже він не завжди розуміє роль причини, що спонукає до порушень 
їх психоемоціональної рівноваги і зміни емоціональної поведінки. Зокрема, досить 
часто рідні дітей знаходяться в ситуації непроінформованості, розгубленості, що 
призводить до виникнення проявів дискомфорту, порушень внутрішньої рівноваги і 
провокує негативні психоемоціональні реакції. Представлено головні складові, що слід 
враховувати при вирішенні наслідків чи запобіганні конфліктних ситуацій, які 
дозволяють покращити психологічний статус та знівелювати вираженість 
негативних емоцій.

Ключові слова: дорослі, діти, психоемоційний стан, професіоналізм і культура 
спілкування.

The presented article is devoted to the formation o f a professional perception o f the 
role and place o f the peculiarities o f psycho-emotional aspects o f  communication in clinical 
institutions under different conditions with children and their relatives. Many human habits 
lead to conflict situations, which it is desirable to prevent or prevent, especially when it
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comes to the patient, because they do not always understand the role o f the cause that leads 
to disturbances o f psycho-emotional balance and changes in the emotional state. In 
particular, quite often the children's relatives are in a situation o f lack o f information and 
confusion, which contributes to the emergence o f manifestations o f discomfort in the internal 
balance and provokes negative psycho-emotional reactions. The main components that 
should be taken into account when solving the consequences or preventing conflict situations 
are presented, which allow to improve the psychological status and reduce the severity o f  
negative emotions.

Key words: adults, children, psycho-emotional state, professionalism and culture o f  
communication.

Психоемоційні складові являються невід’ємною частиною спілкування в 
соціумі між різними прошарками населення, які досить близько контактують. Не 
являється винятком і медична спільнота, яка постійно переплітається з пізнавальною 
формою, почуттями, поведінковими реакціями та сприйняттям ситуаційних обставин в 
яких опиняється індивідум потрапляючи в медичні заклади охорони здоров’я. Досить 
суттєвим є, перш за все, з ’ясування причин захворювання, його діагностування на 
ранніх етапах виникнення, що в значній мірі відображається у подальшому на 
ефективності лікування і наслідках [4,5].

Медпрацівники з різним рівнем досвіду роботи і набутих професіональних 
навичок повинні вміти надати спеціалізовану допомогу в межах своєї компетентності 
та умінь. На даний час велике значення звертається на можливість розгляду і 
узагальнення результатів аналітичного аналізу, що стосуються визначення конкретних 
теоретичних та практичних задач медичної галузі. Досить важливою атрибутикою у 
спілкуванні пацієнта і медичного працівника являється врахування його 
психоємоційного стану на який накладає відбиток загальносоматична патологія. В 
основі їх взаємовідносин повинні лежати признаки гуманізму, які поєднуються із 
щадним підходом до травмованої психіки, бажанням навчитися сприймати 
особливість характерологічних якостей та індивідуальність почуттів [1,5,6].

Окрім гуманістичного відношення до хворого досить важливою складовою 
спілкування є цілеспрямована форма позитивного психологічного впливу на нього, що 
в значній мірі може відображатися і обумовлювати особливості емоційної поведінки 
його самого чи його рідних. Особливо гостро постає це питання, коли мова заходить 
про молодих людей, яким притаманні певні характерологічні ознаки у поведінці і 
сприйнятті даної конкретної ситуації в якій вони опинилися на даний час [2,3].

Тому метою нашої роботи стало узагальнення особистого досвіду спілкування з 
пацієнтами та їх рідними як за амбулаторних, так і стаціонарних умов з урахуванням 
основних класичних психологічних аспектів.

В цілому ми дотримувалися принципів чіткого розуміння сутності 
патологічного процесу в нерозривному зв’язку з сумою окремих ознак, що 
обумовлюють реакцію самої людини на захворювання. Важливу увагу приділяли саме 
психологічним аспектам, що дозволило нам ознайомитися з загальними і 
індивідуальними закономірностями діяльності психічної сфери та емоцій індивідумів, 
які відіграють важливу роль за умов співіснування в суспільстві. Ці заходи 
проводилися і під час проведення навчального процесу безпосередньо на лікувальних 
базах кафедри дитячої хірургічної стоматології. Викладання матеріалу з цієї 
дисципліни має досить різноспрямовану направленість і особливо це стосується родин 
у яких діти мають вроджені вади розвитку обличчя [3,4].

Шляхи вивчення структури самої особистості, сфер її всебічного спілкування, 
формування поведінкових реакцій ми враховували при визначенні основних 
психологічних аспектів та емоційної поведінки в нерозривному зв’язку з тим, що
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останнім часом прослідковується чітка тенденція до зростання в суспільстві кількості 
осіб як серед дорослого, так і дитячого віку, з когнітивними розладами. Враховуючи 
бурхливу урбанізацію, що увірвалася в наше повсякдення не можна виключити той 
факт, що майже кожна людина протягом життя мала прояви невротичних симптомів 
різної модальності, які реалізувалися в певну клінічну симптоматику.

При спілкуванні з дітьми та їх рідними ми обов’язково враховували класичні 
відмінності в самих складових частках психоемоційних процесів. Зокрема, 
враховувалося, що дітям притаманне загострене емоціональне сприйняття 
ситуативного стану, яке виражено проявляється на тлі негативних факторів впливу 
(переживання, страх,невпевненість, недовіра). При цьому позитивні емоції, зазвичай, 
відсуваються на задній план і не завжди дозволяють адекватно контролювати ступінь 
вираженості результатів радості та збудження. Крім того, невпевненість у своїх діях, 
поведінці, вчинках під час перебування їх в клінічних закладах охорони здоров’я 
призводить до притуплення здатності критичної оцінки поведінкових реакцій, що слід 
в першу чергу і враховувати при спілкуванні з дитиною.

Досить часто при цьому у них відсутні позитивні емоції, а інколи вони занадто 
короткочасні, нестійкі і непостійні проте мислення образне, але неякісне та 
абстрактне. Немаловажне значення належить рушійно- збурювальному фактору, який 
носить доволі імпульсивний та неусвідомлений характер. Ці складові компоненти в 
процесі спілкування необхідно обов’язково співставляти чи поєднувати з 
характерологічними особливостями психо-емоційної сфери рідних чи близьких людей, 
які знаходяться в даний час поруч з дитиною. Ми сприймаємо їх через поведінкову 
реакцію та вчинки, що недостатньо, адже необхідно розглядати це ще і з позицій 
процесів сприйняття їх мислення, свідомості та проявів емоцій.

Безумовно для нас, як лікарів, в першу чергу представляється важливим 
питання змін функціонального чи органічного характеру з боку органів і систем та 
вираженість самих патологічних порушень. Але важливість цих ознак оцінюється за 
тими параметрами, які підтверджують зміст побаченого, почутого, що в кінцевому 
результаті відображається на сприйнятті отриманої інформації як медичних 
працівників- професіоналів так і здобувачів вищої освіти. Тому ми повинні якісно 
аналізувати, об’єктивно оцінювати і сприймати ту чи іншу інформацію спокійно з 
довірою, але робити це слід критично та виважено, адже мова йде про здоров’я 
дитини.

Значна увага належить і можливості сприйняття дійсності, що потребує 
постійного контролю за якістю отриманої інформації та здатністю конкретно її 
сприймати. Адже досить часто ми не утруднюємо себе замислюватися над якістю 
цього сприйняття, ретельністю аналітичної оцінки самовідчуття. В той час саме 
стресорні ситуації, страх, занепокоєння і інші негативні емоції сприяють формуванню 
у хворого скарг психогенної природи, якими притаманні ознаки вегетативного 
походження. Не слід забувати, що недовіра до лікаря, незадовільність результатів 
лікування також призводять до погіршення ситуації і в цьому може бути ваша частка 
недопрацювань на певних етапах спілкування. Це спонукає їх занадто критично, з 
недовірою і роздратуваннями та досить емоційно реагувати та поглиблюватися в 
самих своїх відчуттях.

В повсякденному житті ми завжди віддаємо перевагу у спілкуванні з 
поміркованими, спокійними, виваженими, але головне порядними людьми. Однак в 
окремих випадках емоційна реакцію на досить незвичайні обставини пов’язані з 
перебуванням пацієнта в лікувальному закладі можуть сформувати у нас певну 
насторогу і недовіру, що в подальшому може заважати виважено та об’єктивно 
сприймати дійсність, яка нас оточує. Ось чому за любих обставин необхідно
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залишатися вимогливим до себе, по відношенню до хворого при спілкуванні, 
стараючись сприймати їх вчинки, висловлювання та переживання не завишаючи межі 
вимогливості та бути готовим пробачати і співчувати.

Висновок. Таким чином, врахування характерологічних особливостей дитини і 
її рідних як за поліклінічних так і стаціонарних умов дозволяє розширити уявлення 
щодо їх психоемоційного стану та враховувати його вплив на клінічну ситуацію в 
кожному конкретному випадку. Дотримання вимог класичних напрацювань в цьому 
аспекті в значній мірі полегшує налагодження довірливих стосунків в доброзичливому 
форматі спілкування, що позитивно впливає на прояви психоемоціональної гармонії 
особистості і реалізації її сподівань. Із цих компонентів формуються провідні 
індивідуальні складові компоненти. Ось чому необхідно випроваджувати представлені 
напрацювання, в повсякденну роботу котрі збагачують нас духовно, психологічно, 
підвищують вміння керувати своїми почуттями і емоціями.
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імені Івана Огієнка, Україна 
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ

В даному дослідженні були розглянуті переваги формування іншомовних 
навичок у  майбутніх фахівців в умовах дистанційного навчання з використанням 
онлайн технологій навчання, цифрових інструментів та онлайн платформ. В статті 
проаналізовані форми інтерактивного навчання та робота з ними, охарактеризовано 
методичні моделі дистанційного навчання.

Ключові слова : дистанційне навчання, онлайн платформа, інтерактивні 
технології, іншомовні навички

This study deals with the problem o f the advantages o f forming future specialists ’ 
foreign language skills in distance learning using online learning technologies, digital tools, 
and online platforms. The forms o f interactive learning and work with them are analysed in
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