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ТРЕНІНГ СПІЛКУВАННЯ 
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Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — розвиток і підвищення компетентності особистості у 
спілкуванні, побудова майбутньої успішної взаємодії провізора та пацієнта і 
надання можливості студентам не тільки оволодіти системою психологічних 
знань, а й забезпечити формування на цій основі вмінь спілкування, що є одним 
з важливих елементів у професійній підготовці та професійній діяльності 
фахівця; сприяння вирішенню та осмисленню найбільш ефективних методів 
впливу на особистість хворого. Знання основних аспектів тренінгу спілкування 
дозволить створювати оптимальний психологічний клімат в трудовому 
колективі, вдосконалювати взаємовідносини між провізорами, а також між 
лікарем та провізором. Знання основних принципів та правил ефективного 
спілкування дозволить встановлювати більш повний особистісний контакт з 
пацієнтом, гармонізувати його відносини з оточуючими. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як філософія, етика і 
деонтологія у фармації, фармацевтичний менеджмент і маркетинг, основи 
педагогіки.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розвивати комунікативні здібності; розрізняти 
механізми міжособистісного сприймання; здатність визначати позитивний 
вплив зовнішніх умов у міжособистісних контактах та використовувати тренінг 
спілкування. 
Програмні результати навчання: 
знати: загальну характеристику спілкування, його значення у професійній 
діяльності; структуру спілкування та її  компоненти; співвідношення понять 
«мова» та «мовлення»; особливості розвитку спілкування в процесі професійної 
підготовки фахівця; етичні основи спілкування лікаря з пацієнтом; 
уміти:  класифікувати види спілкування; диференціювати функції спілкування; 
розрізняти засоби і форми спілкування; розвивати комунікативні здібності; 
розрізняти механізми міжособистісного сприймання; визначати позитивний 
вплив зовнішніх умов у міжособистісних контактах; психологічні феномени під 
час аналізу конкретних комунікативних ситуацій; використовувати техніку та 
прийоми спілкування; враховувати вікові особливості спілкування людей у 
професійній діяльності; пояснювати психологічні механізми вербальної 



комунікації; трактувати мову міміки та жестів; вирізняти емоційні стани 
особистості за невербальними виявами; визначати бар'єри спілкування, 
причини виникнення конфліктів та способи їх вирішення; 
володіти: комунікативними навичками провізора, основними категоріями та 
поняттями психології спілкування, навичками по вирішенню питань побудови 
та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду 
професійних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на 
особистість хворої людини, вмінням проводити тренінг спілкування. 
Зміст навчальної дисципліни: СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГІЇ. 
ВИДИ ТРЕНІНГУ. Психологічний аналіз спілкування. Спілкування як обмін 
інформацією. Спілкування як взаємодія. Спілкування як сприймання людьми 
один одного. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. 
Комунікативна компетентність та її структура. Теорія соціально-
психологічного тренінгу. Розвиток компетентності в спілкування засобами 
соціально-психологічного тренінгу.  Тренінг вербальної та невербальної 
комунікації. Тренінг міжособистісної комунікації. Тренінг перцептивних 
механізмів спілкування. Тренінг соціокультурних аспектів спілкування. Тренінг 
стратегій та тактик спілкування. Тренінг навичок візуальної психодіагностики. 
Тренінг вміння слухати та спілкуватися. Тренінг емпатії. Тренінг вирішення 
конфлікту у спілкуванні. Тренінг взаємодії лікаря та пацієнта. Тренінг розвитку 
емоційної компетентності в процесі спілкування. Тренінг ділового спілкування. 
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. 
 


