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Метою вивчення навчальної дисципліни є глибоке оволодіння всіма видами мовленнєвої 

діяльності, пов’язаною з професійною діяльністю фармацевта, розширення загального 

культурного світогляду студентів та виховання студентів у дусі високих якостей людської 

моралі, а також формування комунікативних компетентностей майбутнього фахівця залежно 

від ситуації фахового спілкування - спеціальні (фахові, предметні): професійні знання, вміння 

та навички фахового спілкування, володіння вербальними та невербальними засобами 

вираження думки в усній та письмовій формі Курс характеризується тим, що її учасники під 

час прямого контакту використовують спеціальні мовні варіанти і дискурсивні стратегії. 
Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Теорія і практика професійної комунікації 

англійською мовою» в структурно-логічній схемі дисциплін базується на володінні всіма 

видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння та аудіювання) на рівні мовних 

знань: загальний курс англійської мови (General English), а також обізнаність із предметною 

галуззю та розуміння професійної діяльності; володіння основами професійно-орієнтованого 

монологічного та діалогічного мовлення, розвинені навички писемного мовлення та 

аудіювання; рівень мовних знань.  
Вивчення дисципліни формує стійку грамотність, культуру мовлення, уміння 

послідовно й логічно викладати свої думки, самостійний пошук, обробку, систематизацію, 

контекстуалізацію та інтерпретацію загальнонаукової інформації з різних джерел, генерування 

нових ідей для вирішення наукових і практичних завдань, зокрема у міждисциплінарних 

галузях;  критичне ставлення до отриманої інформації, усвідомлення цінності суб’єктивної 

позиції в інформаційному просторі; володіти фаховою термінологією, кваліфіковано, з 

дотриманням етичних норм спілкуватися з пацієнтами. 
- Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: Здатність обирати ефективні стратегії для вирішення комунікативних 

завдань, в тому числі здогадку (лінгвістичну, контекстуальну), а також володіти засобами 

підтримання комунікації в разі браку мовних знань та мовленнєвого або життєвого досвіду 

спілкування.  
- Здатність аналізувати й оцінювати сучасні наукові досягнення в галузі мовознавства, 

методики викладання мовознавчих дисциплін.  
- Здатність планувати і вирішувати завдання власного особистісного та професійного 

розвитку.  
- Здатність здійснювати пошук, обробку, систематизацію, контекстуалізацію та інтерпретацію 

загальнонаукової інформації з різних джерел, генерувати нові ідеї для вирішення наукових і 

практичних завдань, зокрема у міждисциплінарних галузях. 
- Здатність орієнтуватися в інформаційних та Internet джерелах, працювати з бібліотечними 

фондами, критично ставитись до отриманої інформації, усвідомлювати цінності суб’єктивної 

позиції в інформаційному просторі, володіння комп’ютерною та інформаційною культурою.  
- Здатність працювати у професійній та/або науковій групі, дотримуючись етичних норм 

професійної діяльності та академічної доброчесності. 
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим. 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватись 

іноземною мовою.  
Здатність використовувати міжнародні латинські терміни, скорочення  і кліше у фаховому 

усному й писемному мовленні. 
Програмні результати навчання: 

знати: 
- основні поняття та терміни професійно-орієнтовних текстів;  
- сутність проблем, висвітлених у викладеній дисципліні; 
- методологічні - засади опрацювання фахово-орієнтовних текстів;  
- терміносистеми теорії і практики професійної комунікації;  



- понятійно-термінологічний апарат дисципліни;  
- лінгвостилістичні особливості оформлення усної та писемної комунікації;  
- особливості науково-письмової комунікації. 
вміти: 
- підготувати фахово-орієнтовні презентації;  
- перебирати на себе контроль над процесом комунікації;  
- точно й адекватно використовувати мовні штампи й кліше;  
- орієнтуватися у стильових характеристиках матеріалів функціональних стилів 

англійської мови;  
- вільно оперувати лексикою та термінологічним апаратом теорії і практики 

професійної комунікації;  
- правильно застосовувати граматичні конструкції під час професійного мовлення. 

Зміст навчальної дисципліни: Логіко-емоційні, етичні та психологічні особливості 

професійної комунікації. Мовний вплив як наука та ефективність спілкування фармацевта. 

Культура спілкування. Невербальний і вербальний мовні впливи. Види публічних виступів 

фармацевта та їхня структура. Поведінка оратора в аудиторії. Підтримування уваги аудиторії 

під час виступу та його завершення. Аргументація мовлення фармацевта. Інформаційний 

виступ і його основні особливості. Комунікативні типи мовців та їхня поведінка в діловому 

спілкуванні. Техніка професійної комунікації і тактики спілкування. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 1 0 5  годин, у 
тому числі 50 годин аудиторних навчальних занять і 55 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік 


