
Анотація на дисципліну  
ФАРМАЦЕВТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - є  формування у студентів знань  щодо механізмів та  способів 
психологічного впливу в процесі спілкування,  прийомів створення 
сприятливого психологічного клімату у професійному середовищі для 
забезпечення успішної  професійної адаптації  майбутніх фахівців . 
Дисципліна базується на вивченні студентами таких дисциплін, як: етика та 
деонтологія у фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг та 
інтегрується з ними. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти навиками вербального та 
невербального спілкування; здатність емоційного розуміння відвідувача аптеки, 
прагнення відчувати та розуміти його, ставати на його позицію, розуміти 
внутрішній світ, приймати його проблеми, настрій та переживання; 
використовувати знання психології у взаємодії в системі «фармацевт-
фармацевт» та «фармацевт-пацієнт» при здійсненні професійних обов’язків та у 
разі виникнення конфліктних ситуацій.  
Програмні результати навчання: 
знати: терміни, які використовуються в аптечних закладах при виконанні 
торгівельних функцій;  механізм підтримання психологічної норми; види 
конфликтів; основні принципи виходу спеціаліста з внутрішньоособистісного 
конфлікту;  тактику виходу з внутрішньоособистісного конфлікту 
уміти: встановлювати психологічний контакт при спілкуванні; спілкуватися  з 
відвідувачами аптеки, які звернулися з метою придбання ліків; проводити 
консультативну бесіду з хворими; бесідувати  з лікарями з метою пропагування 
нових фармацевтичних препаратів; спілкуватися з колегами;  відновлювати свій 
психоемоційний стан, щоб запобігати розвитку професійного «вигорання»; 
володіти: навичками запобігання  конфліктних ситуацій; навичками 
удосконалення професійної поведінки 
Зміст навчальної дисципліни: ОРГАНІЗАЦІННО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРОВІЗОРА(ФАРМАЦЕВТА). Професійна культура 
спілкування провізора (фармацевта) Рівні спілкування.  Особливості 
спілкування фармацевтичного працівника з лікарями, споживачами та колегами  
різних психологічних типів. Етапи професійного спілкування провізора з 
відвідувачем аптеки. Встановлення психологічного контакту. Методи 
ефективного спілкування в роботі провізора (фармацевта).  Вербальне та 
невербальне спілкування. Загальна психотерапія, спеціальна психотерапія, 



соціальна терапія пацієнта. Форма контакту з відвідувачем аптеки. 
Психологічні проблеми, пов'язані з відвідувачами аптек. Вирішення 
конфліктних ситуацій. Психологічні особливості спілкування провізора 
(фармацевта) з колегами. Психологічні проблеми, пов'язані із спеціалістами 
фармації. Запобігання розвитку професійного «вигорання»; оптимальна тактика 
виходу спеціаліста фармації з внутрішньоособистісного конфлікту 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.  
 

 

 

 

 

 


