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Мета: формування у студентів системи  знань щодо теоретико-
методологічних основ психології творчості, активізація творчих можливостей, 

потенціалу особистості майбутніх фахівців,  що забезпечує повноцінну соціальну 

реалізацію та сприяє підвищенню рівня адаптативних можливостей майбутніх 
фармацевтичних фахівців. 

Завдання: 

- засвоєння студентами основних знань про психологічну характеристику 

творчого процесу та психологічний портрет творчої особистості; 
- набуття студентами умінь і навичок здійснення психологічного дослідження 

творчого потенціалу особистості та інтерпретації його результатів; 

- набуття студентами умінь і навичок розвитку творчого потенціалу особистості; 
- формування у студентів знань щодо ролі та місця творчої діяльності у 

структурі здібностей суб’єкту; 

- формування у студентів умінь, необхідних для організації та стимуляції творчої 
діяльності суб’єкта чи групи; 

- формування у студентів особистісних якостей, необхідних для ефективного 

виконання професійних обов'язків в майбутній професійній діяльності.  

Результати навчання: 
- організовувати та проводити науково-дослідницьку роботу в галузі психології 

творчості;  

- організовувати психологічну стимуляцію та підтримку творчої активності 
суб’єкта чи  групи; 

- аналізувати фактори, умови та процес вирішення творчих завдань; 

- оцінювати та розвивати творчі здібності; 

- використовувати навички стимулювання власної творчої активності та 
реалізовувати 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. 

 


