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Мета курсу — засвоєння змісту, структури і основних закономірностей 
спілкування як виду людської діяльності та формування у студентів 
комунікативних якостей, вмінь та навичок як складової психологічної 
компетентності фахівця фармацевтичної галузі. 
Дисципліна «Психологія спілкування» базується на вивченні етики та 
деонтології у фармації, філософії, культури наукової мови 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: ‒ проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, 
основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню 
професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я людини. 
Програмні результати навчання: 
знати: зміст, види, рівні процесу спілкування; трьохкомпонентну структуру 
спілкування; основні потреби, мотиви і цілі спілкування; особливості 
діалогічного та монологічного мовлення; основні причини викривлень 
інформації; особливості та основні канали невербальної комунікації; структуру 
соціальної перцепції; «ефекти» сприйняття: ореолу, новизни і первинності, 
стереотипізації, проекції, хибної розшифровки; види і причини порушень 
спілкування і комунікативних бар`єрів;  специфіку, структуру і функції 
ділового спілкування;  види ділової комунікації; особливості комунікативної 
взаємодії в трудових колективах;  структуру та основні види конфлікту; 
особливості конфліктів у професійній діяльності фахівців фармації; особливості 
ділового спілкування працівників аптечних закладів; вікові, гендерні та 
індивідуально-психологічні особливості відвідувачів аптек; загальні етичні 
принципи і правила спілкування фахівців фармацевтичної галузі; 
уміти: формувати комунікаційну стратегію у професійній діяльності; 
визначати основні потреби, мотиви і цілі спілкування; інтерпретувати 
невербальну поведінку; здійснювати візуальну психодіагностику; 
використовувати поведінку людини як джерело інформації; обирати потрібні 
стилі спілкування та використовувати їх у професійному спілкуванні; 
застосовувати асертивні техніки; використовувати психологічні засоби впливу 
у процесі спілкування; виявляти та виправляти дефекти спілкування;  обирати 
та реалізувати необхідну стратегію і стиль поведінки у конфліктній ситуації; 



встановлювати психологічний контакт у спілкуванні з відвідувачем аптеки; 
вести ділову бесіду; аналізувати вплив особистісних характеристик на процес 
професійного спілкування;обирати способи та стратегії спілкування для 
забезпечення ефективної командної роботи; 
володіти: методами дослідження та розвитку комунікативних здібностей і 
навичок; технологіями ефективної комунікації у професійній галузі; 
стратегіями спілкування та навичками міжособистісної взаємодії; системою 
засобів взаємодії з широким колом осіб (колеги, керівництво, фахівці з інших 
галузей) при виникненні нових ситуацій з елементами непередбачуваності. 
Зміст навчальної дисципліни: 
СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ 
ВІДНОСИН. Процес спілкування та його складові. Спілкування як обмін 
інформацією. Спілкування як сприйняття. Взаємодія у процесі спілкування. 
Порушення, бар`єри і труднощі спілкування. 
ПСИХОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. Ділове спілкування. 
Конфлікти у спілкуванні: причини, шляхи запобігання і вирішення. Професійне 
спілкування фахівців фармації. Етика та культура спілкування працівників 
фармацевтичної галузі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 


