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Мета: всебічне вивчення психології особистості як цілісної системи. 

Передбачається, що основні структурні компоненти особистості 

розглядатимуться з точки зору різних теорій особистості, що забезпечить 

цілісне й критичне розуміння сутності людської природи. Вивчення 

психології особистості спрямоване на формування уявлень студентів про 

основні закономірності та умови формування особистості, про особливості 

професійного самовизначення, систему професійних якостей фахівців, що 

працюють у системі «людина-людина», що сприятиме їх професійному та 

особистісному становленню як конкурентоспроможних фармацевтичних 

фахівців у майбутньому. 

Завдання: 

- сприяти формуванню у студентів психологічного мислення;  

- формування у студентів світоглядних, духовно-моральних, естетичних 

ідеалів, цінностей, гуманізації власного буття, творчого мислення;     

- формування здатності застосовувати набуті знання, уміння та розуміння 

себе як особистості; 

- спонукання до творчого оволодіння процесом диференціації та інтеграції 

наукових знань, їх соціальної значущості; 

- формування мотивації вивчення психології студентами; 

- формування поваги до своєї професії, почуття гуманізму, нестандартного 

підходу до вирішення різноманітних фахових завдань, проблем людського 

існування. 

Результати навчання:розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості, 

яка є центральною ланкою, що визначає своєрідність складних структур 

особистості. Поглиблення і закріплення знань щодо аналізу особистості 

фармацевтичних фахівців, використовувати отримані знання на практиці. 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК1 ЗР1 Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній 

на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.  

ЗК4 ЗР4 Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел для рішення типових завдань професійної 

діяльності.  

ЗК5 ЗР5 Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на 

фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з 

урахування суспільних і виробничих інтересів 

ЗК6 ЗР6 Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести 

відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних 

ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній 

діяльності. 

ЗК7 ЗР7 Виконувати професійну діяльність з використанням креативних 

методів та підходів. 

ЗК10 ЗР10Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з 

колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді. 

 


