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РЕФЕРАТ 
 

Шемет Наталия Владимировна 

 

«Психологические особенности медицинских работников 

различного профиля деятельности» 

Дипломная работа: 93 с., 65 источников, 8 прил. 

 

Ключевые слова: МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА, ЭМПАТИЯ, ТРУДОСПОСОБНОСТЬ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС 

Объект исследования – группа медицинских работников 

стоматологического отделения и группа медицинских работников отделения 

узких специальностей. 

Цель работы – определить психологические особенности 

медицинских работников различного профиля деятельности. 

Методы исследования: аналитические (теоритический анализ 

литературы); диагностические (анкетирование:  методика « Акцентуации 

характера» Шмишека; опросник « Индивидуально– типологический 

опросник»  Л.Н.Собчик; методика «Опросник Стреляу» Я.Стреляу; 

социальная анкета на выявление психологических особенностей 

медицинских сестер); статистические (анализ и обработка данных 

исследования). 

 Полученные результаты и их новизна: выделены личностные 

особенности медицинских сестер двух отделений, определена зависимость 

микроклимата в коллективе и уровня трудоспособности от личностных 

качеств сотрудников среднего звена. 

 Область возможного практического применения: проведение 

собеседования при приеме на работу в медицинские учреждения. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

Шэмет Наталля Уладзіміраўна 

«Псіхалагічныя асаблівасці медыцынскіх работнікаў рознага профілю 

дзейнасці» 

Дыпломная праца: 93 с., 65 крыніц, 8 прым. 

Ключавыя словы: МЕДЫЦЫНСКАЯ СЯСТРА, ПСІХАЛАГІЧНЫЯ 

АСАБЛІВАСЦІ АСОБЫ, САЦЫЯЛЬНАПСIХАЛАГIЧНЫЯ УМОВЫ 

ПРАЦЫ, ЭМПАТЫЯ, ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦЬ, ПРАФЕСIЙНЫ СТРЭС. 

Аб'ект даследавання - група медыцынскіх работнікаў стаматалагічнага 

аддзялення і група медыцынскіх работнікаў аддзялення вузкіх 

спецыяльнасцяў. 

Мэта працы - вызначыць псіхалагічныя асаблівасці медыцынскіх работнікаў 

рознага профілю дзейнасці.  

Метады даследавання: аналітычныя (тэарытычны аналіз літаратуры); 

дыягнастычныя (анкетаванне: методыка «акцэнтуацыя характару» Шмiшека; 

апытальнік «Iндывiдуяльна - тыпалагічны апытальнік» Л.Н.Собчык; 

методыка «Апытальнік  Я.Страляу»; сацыяльная анкета на выяўленне 

псіхалагічных асаблівасцяў медыцынскіх сясцѐр); статыстычныя (аналіз і 

апрацоўка дадзеных даследавання). 

 Атрыманыя вынікі і іх навізна: вылучаныя асобасныя асаблівасці 

медыцынскіх сясцѐр двух аддзяленняў, вызначана залежнасць мікраклімату ў 

калектыве і ўзроўню працаздольнасці ад асобасных якасцяў супрацоўнікаў 

сярэдняга звяна. 

 Вобласць магчымага практычнага прымянення: правядзенне гутаркі пры 

прыѐме на працу ў медыцынскія ўстановы. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і 

аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 

 



 

Аbstract 

Shemet Nataliya Vladimirovna 

 

«Psychological features of health workers various profile of activity» 

Thesis: 93 pages, 65 sources, 8 enc. 

 

Keywords: NURSES, PSYCHOLOGICAL FEATURES of the PERSON, 

SOTSIALNOPSIKHOLOGICHESKY WORKING CONDITIONS, EMPATHY, 

WORKING CAPACITY, PROFESSIONAL STRESS 

Object of research – group of health workers of stomatologic office and group of 

health workers of office of narrow specialties. 

The work purpose – to define psychological features of health workers of various 

profile of activity. 

Research techniques: analytical (theoretical analysis of literature); diagnostic 

(questioning: technique of "Character accentuation" of Shmishek; questionnaire 

"An individual typological questionnaire" L. N. Sobchik; technique "Strelyau's 

Questionnaire" of Ya. Strelyau; the social questionnaire on detection of 

psychological features of nurses); statistical (analysis and data processing of 

research). 

 The received results and their novelty: personal features of nurses of two offices 

are marked out, dependence of a microclimate in collective and working capacity 

level from personal qualities of employees of an average link is defined. 

 Area of possible practical application: carrying out interview at employment in 

medical institutions. 

 

The author of work confirms that the material given in work correctly and 

objective reflects a condition of the studied process, and all theoretical, 

methodological and methodical provisions and concepts borrowed from literary 

and other sources are followed by references to their authors. 

 


