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Назва дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї» 

Кафедра Психології та філософії 

Науково-

педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну 

Тимофієва Марина Пилипівна –  

кандидат психологічних наук, доцент 

Любіна Любов Анатоліївна 

кандидат психологічних наук, старший викладач 

Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета: розкрити психологічні особливості сучасної сім’ї, об’єктивні і 

суб’єктивні умови її розвитку, роль сім’ї в соціалізації особистості 

майбутнього фахівця. 

Завдання: 

- визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання в межах 

навчальної дисципліни; 

- дотримуватися певного наукового підходу у вивченні сім’ї; 

- з’ясувати специфіку внутрішніх і зовнішніх детермінант, які 

спонукають сім’ю до певного стилю життєдіяльності; 

- орієнтуватися в наукових уявленнях про нормативні та ненормативні 

кризи сім’ї, критично їх аналізувати;  

- проводити діагностику та корекцію подружніх стосунків на основі 

наявної достовірної теоретичної інформації; 

- використовувати переваги окремих методів дослідження подружніх 

стосунків;  

- знаходити найбільш оптимальні шляхи вивчення конкретної сім’ї з 

урахуванням індивідуальних особливостей чоловіка та дружини;  

- враховувати внутрішній потенціал сім’ї та прогнозувати її 

перспективи. 

Результати навчання:демонструвати розуміння закономірностей та 

особливостей розвитку і функціонування сучасної сім’ї в контексті 

професійних завдань; рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

отриманих знань ; 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. 
 


