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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є нормативним документом, у 

якому визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги 

до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 053 Психологія 

 

Освітньо-професійна програма враховує положення Закону України «Про 

вищу освіту»: 

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п.1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти 

 

Структура освітньо-професійної програми включає : 

– види і зміст професійної діяльності бакалавра за обраною спеціальністю 

(змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази; 



5 

– регламентацію системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

освіти) як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до 

рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 

та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й відповідних 

знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах 

безпосередньої реалізації вищої освіти. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Мета програми 

В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, 

що визначене її специфікою, адже вона поєднує у собі теоретичні засади, на 

яких базується та практичну спрямованість. Фахівці психологи здатні 

виступати своєрідними посередниками у системі «людина-суспільство», 

«людина-право», активно впливати на створення позитивних відносин в 

соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку  

дітям, дорослим, особам з обмеженою дієздатністю, молоді, учасникам АТО, 

людям похилого віку, керівникам, організаціям та підприємствах різних форм 

власності, проводити психологічні дослідження та ін. 

Психологічні аспекти є в діяльності всіх категорій працівників 

правоохоронних органів. Психологічна підтримка необхідна для найповнішого 

використання особистісного потенціалу працівника органів внутрішніх справ.  

Таким чином, підготовка фахівців–психологів допоможе на професійному 

рівні надавати клієнтам (керівникам, фахівцям, організаціям, установам і 

закладам) кваліфіковані послуги.  

Загалом, закладам усіх рівнів потрібні фахівці з психології, які володіють 

спеціальними знаннями, навичками і вміннями й спроможні на високому 

професійному рівні надавати необхідні послуги. Так, окрім органів судової 

системи, різних підрозділів правоохоронних органів (органи внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Митної служби України, Державної 

податкової адміністрації, органи прокуратури тощо) фахівців потребують 

державні, регіональні та місцеві центри зайнятості, служби роботи із молоддю, 

профілактики алкоголізму і наркоманії, реабілітації та ін., спецпідрозділи по 

боротьбі з тероризмом тощо 

Отже, стан ринку праці, замовлення регіонального центру зайнятості, 

освітніх і виправних закладів та установ, різноманітних соціальних служб, а 

також правоохоронних та спеціальних органів роблять надзвичайно актуальною 

розробку освітньої програми підготовки фахівців у галузі психології.  

Програма базується на загальновідомих та загальновизнаних наукових 

результатах та практичних розробках в галузі психології із врахуванням 

сучасного стану теоретичної та практичної психології, орієнтує на актуальні 

спеціалізації у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра 

(«Психологія управління та бізнесу», «Правова та виховна психологія») 

Освітня програма підготовки бакалаврів психології націлена на 

підготовку кваліфікованого фахівця, який володітиме ключовими 

професійними компетентностями, які актуальні  у сучасних соціокультурних 

умовах, здатного надати психологічну допомогу спеціалістам із різних галузей 

професійної діяльності, а також всім тим, хто її потребує.  
  

1.2. Призначення освітньої програми 

Освітня програма використовується під час: 
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– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання бакалаврів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізацією; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньої програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін.  

Освітня програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньої програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації бакалаврів спеціальності 053 «Психологія». 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 053 Психологія; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 053 Психологія; 

– приймальна комісія. 

Освітня програма поширюється на кафедри ДДУВС, що здійснюють 

підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 053 Психологія.  

 

1.3. Нормативні посилання 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. 

2) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 
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5) Наказ МОН України від 06.11.2015 за № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

6) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

 

1.4. Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

2) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 

обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; обсяг освітньо-професійної 

програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

7) загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 

якими здобувач вищої освіти оволодіває у рамках виконання певної програми 

навчання, але які мають універсальний характер; 
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8) здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

9) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

10) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

11) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

12) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

13) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

14) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

15) навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про 

явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності 

(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у Здобувачів певної сукупності умінь і навичок;  

16) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

17) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

18) професійні компетентності, які є специфічними для даної 

предметної області (галузі/напряму/дисципліни), безпосередньо пов’язані із 

спеціальними знаннями у предметній області та визначають профіль програми, 

тобто роблять її індивідуальною та істотно відрізняють її від інших програм; 
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19) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

20) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;  

21) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

22) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка.  

 

1.5. Умовні позначення 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності за спеціалізації N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність; 

СN – види навчальної діяльності спеціалізації N; 

КР – курсова робота. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З ПСИХОЛОГІЇ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра з психології – здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів психологічної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов 

 

2.1. Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра з психології 

Шифр Компетентності 

ЗК1 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між соціально-психологічними 

явищами та процесами. 

ЗК2 
Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. 

ЗК3 
Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного 

спрямування державною та іноземною мовами. 

ЗК4 

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з 

різних джерел, у тому числі іноземною мовою. 

ЗК5 
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань. 

ЗК6 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7 
Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації. 

ЗК8 Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 

ЗК9 
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо. 

ЗК10 
Здатність до поліпшення та постійного вдосконалення фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я та підвищення стійкості організму до 

дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. 

ЗК11  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

2.2. Загальні професійні компетентності бакалавра з психології 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – діяльність  у державних, 

громадських, бізнес організаціях, освітніх установах, органах внутрішніх справ  

з надання психологічної допомоги та освітніх послуг. Види професійної 

діяльності – профілактична, діагностична, аналітична, розвивальна, 

консультативна, реабілітаційно-корекційна, освітня. 

Професійні компетентності бакалавра в галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки, за спеціальністю 053 Психологія – здатності ЗВО 
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розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

психології, що передбачає застосування теорій та методів психологічної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Таблиця 2.2 – Загальнопрофесійні компетентності бакалавра з 

психології 

Шифр Компетентності 

ПК1 Знання категоріально-понятійного апарату психології. 

ПК2 
Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

ПК3 
Здатність використовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій. 

ПК4 
Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

ПК5 
Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

ПК6 
Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту. 

ПК7 
Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики. 

ПК8 
Здатність до міжособистісного спілкування та роботи в команді у 

процесі професійної діяльності. 

ПК9 
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

 

2.3. Спеціальні професійні компетентності бакалавра з психології. 

 

Спеціальні професійні компетентності бакалавра в галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 053 Психологія. 

Бакалавр з психології може виконувати свої функціональні обов'язки 

практично в усіх організаціях, де існує взаємодія на рівнях "керівник-підлеглий", 

"підлеглий-керівник" та "підлеглий-підлеглий"; у відповідних системах 

галузевих служб (служби наукової організації праці, ергономічна, психологічна, 

профорієнтації та профконсультування, розміщення і підготовки кадрів, 

профвідбору, профпідбору й профнавчання, різні служби правової соціалізації, 

реабілітації тощо); лабораторіях, кабінетах та центрах на виробництві, силових 

структур, фіскальних і правоохоронних органів, у навчальних і виховних закладах 

з працевлаштування населення, а також у сфері підвищення ефективності праці і 

управління, в тому числі соціальними, соціально-психологічними і соціально-

правовими процесами; у виправних закладах, спецпідрозділах Служби Безпеки; 

Міністерства внутрішніх справ, Міністерства України з надзвичайних ситуацій, 

Державної податкової адміністрації тощо. 
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Таблиця 2.3.1 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

психології спеціалізації «Психологія управління та бізнесу» 

 

Шифр Компетентності 

ПК1.1 
Уміння виявляти психологічні властивості і якостей людини при 

проведенні профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу. 

ПК1.2 
Уміння визначати психологічні та психофізіологічні адаптаційні 

механізми професійної діяльності. 

ПК1.3 
Уміння здійснювати експертну оцінку психологічного стану 

людини та надавати рекомендації з оптимізації трудової діяльності. 

ПК1.4 

Уміння застосовувати  психологічні методи вивчення професійних 

груп та колективів, особливостей керівників та підлеглих,  

проводити аналіз результатів їх діяльності. 

ПК1.5 
Здатність надавати психологічні  рекомендації щодо  проведення 

переговорів та ділових бесід. 

ПК1.6 

Уміння здійснювати вивчення індивідуально-психологічних 

особливостей, психічних станів, чинників, що впливають на якість 

функціонування психіки людини у процесі трудової діяльності. 

ПК1.7 
Здатність здійснювати спостереження за психічним станом 

робітників. 

 

Таблиця 2.3.2 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

психології спеціалізації «Юридична психологія» 

 

Шифр Компетентності 

ПК2.1 
Знати і розуміти закономірності та механізми психіки людини у 

сфері правовідносин і правової поведінки. 

ПК2.2 
Уміння застосовувати психологічні технології, спрямовані на 

підвищення ефективності системи "людина-право". 

ПК2.3 
Уміння аналізувати соціальні процеси, делінквентну поведінку у 

взаємозв’язку зі структурою та змістом правових норм. 

ПК2.4 
Уміння визначати психологічні чинники делінквентної поведінки та 

формування  правосвідомості правопорушників. 

ПК2.5 

Уміння розробляти рекомендації щодо підвищення ефективності 

сучасної процесуальної практики, проблем професійної деформації 

особистості, реадаптації засуджених. 

ПК2.6 

Знати принципи роботи пенітенціарної системи; ефективність 

впливу організаційно-правових, режимних та інших заходів на 

особистість засудженого. 

ПК2.7 
Уміти використовувати психологічні знання у правоохоронній 

діяльності. 
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3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Зарахування проводиться на загальних 

умовах вступу: за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів та з урахуванням 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за 

особливі успіхи. 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 

 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 240 кредитів 

ЄКТС. Нормативна частина програми дорівнює 150 кредитам ЄКТС (62,5 %). 

Обсяг вибіркової частини – 90 кредитів ЄКТС (37,5 %), у тому числі 60 

кредитів ЄКТС (25 %) за вибором ЗВО. 

  

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності 

наданий у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 

Шифр, 

№ 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 51,0 

ЗП 001 
Українська мова 

професійного спрямування 
ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК11 4,0 

ЗП 002 Історія та культура України ЗК1, ЗК3, ЗК7, ЗК11 3,0 

ЗП 003 Іноземна мова ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК11 12,0 

ЗП 004 Філософія + М. Логіка ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК7, ЗК11 6,0 

ЗП 005 
Анатомія і фізіологія 

людини 
ЗК7, ЗК9, ЗК11 3,0 

ЗП 006 Соціологія ЗК1, ЗК4, ЗК7, ЗК11 3,0 

ЗП 007 Політологія ЗК1, ЗК4, ЗК7, ЗК11 3,0 

ЗП 008 Педагогіка ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК11 3,0 

ЗП 009 Фізичне виховання ЗК6, ЗК7, ЗК10 8,0 

ЗП 010 

Інформаційні системи та 

технології в діяльності 

психолога  
ЗК1, ЗК4, ЗК7 3,0 

ЗП 011 Правознавство ЗК4, ЗК7, ЗК11 3,0 
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Шифр, 

№ 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 99,0 

ПП 001 Вступ до спеціальності 
ЗК2, ЗК11, ПК1, ПК4, 

ПК6 
3,0 

ПП 002 Загальна психологія  ЗК1, ЗК11, ПК1, ПК6 12,0 

ПП 003 Історія психології ЗК1, ЗК11, ПК1, ПК6 3,0 

ПП 004 
Вікова психологія та 
психологія розвитку 

ЗК2, ПК2, ПК1, ПК2 6,0 

ПП 005 
Практикум з загальної 
психології 

ЗК5, ПК2, ПК1, ПК2, 

ПК3 
4,0 

ПП 006 Психофізіологія ЗК2, ПК2, ПК1 3,0 

ПП 007 Психологія праці ЗК2, ПК1, ПК5 3,0 

ПП 008 Основи психодіагностики 
ЗК2, ЗК3, ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК7 
4,0 

ПП 009 Педагогічна психологія ЗК1, ЗК5, ПК2, ПК1 4,0 

ПП 010 Соціальна психологія ЗК2, ЗК5, ЗК8, ПК1 4,0 

ПП 011 Основи психотерапії ЗК5, ЗК10, ПК3 3,0 

ПП 012 
Методи багатомірної 
статистики в психології 

ЗК2, ЗК11, ПК2, ПК4 4,0 

ПП 013 Юридична психологія ЗК2, ЗК11, ПК1, ПК7 6,0 

ПП 014 Диференційна психологія ЗК2, ЗК11, ПК1, ПК2 3,0 

ПП 015 
Основи психологічного  
консультування 

ЗК5, ЗК11, ПК2, ПК3, 

ПК7 
4,0 

ПП 016 Психологія управління ЗК1, ЗК5, ПК1, ПК7 4,0 

ПП 017 
Методи дослідження в 
психології 

ПК2, ЗК11, ПК2, ПК4 3,0 

ПП 018 Клінічна психологія 
ЗК2, ЗК10, ПК1, ПК6, 

ПК7 
3,0 

ПП 019 Основи психокорекції ЗК5, ЗК11, ПК3, ПК5 4,0 

ПП 020 
Теорія та практика 
психологічного тренінгу 

ЗК5, ЗК11, ПК4, ПК7 4,0 

ПП 021 
Експериментальна  
психологія  

ЗК2, ПК1, ПК2, ПК7 3,0 

ПП 022 
Навчально-професійна 
практика  

ЗК9, ЗК11, ПК3, ПК4, 

ПК7 
3,0 

ПП 023 Переддипломна практика 
ЗК9, ПК1, ПК3, ПК4, 

ПК7 
9,0 

1.3 Випускна атестація  

1.3.1 

Атестаційний екзамен з психології (загальна 
психологія, психологія розвитку, соціальна психологія, 
педагогічна психологія, експериментальна психологія) 

 

1.3.2 Кваліфікаційна робота  

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 150 
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Шифр, 

№ 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

2 ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

2.1 За вибором НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1.1 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП НЗ) 30,0 

ПП НЗ 

001 
Психологія конфліктів 

ЗК2, ЗК6, ПК1, ПК5, 

ПК7, ПК8 

4,0 

ПП НЗ 

002 
Психодіагностика  

ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ПК1, 

ПК5, ПК6, ПК9 

3,0 

ПП НЗ 

003 
Основи психореабілітації ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК10 

4,0 

ПП НЗ 

004 

Психологічна допомога у 
надзвичайних ситуаціях 

ЗК5, ЗК7, ЗК8, ЗК10, 

ПК5, ПК7 

4,0 

ПП НЗ 

005 
Основи патопсихології 

ЗК1, ЗК6, ЗК8, ПК1, 

ПК2, ПК7 

3,0 

ПП НЗ 

06 

Психологія соціальної 
роботи 

ЗК5, ЗК7, ЗК8, ЗК11, 

ПК2, ПК5 

3,0 

ПП НВ 07 
Організація психологічної 
служби 

ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК11, 

ПК1, ПК4, ПК9 

3,0 

ПП НВ 08 Екологічна психологія 
ЗК2, ЗК7, ЗК10, ПК1, 

ПК6 

3,0 

ПП НВ 09 
Психологія здоров`я та 
психосоматика 

ЗК7, ЗК9, ЗК10, ПК1, 

ПК5, ПК6, ПК9 

3,0 

2.2 За вибором ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ                       60,0 

2.2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП ЗВО) 15,0 

 Пакет ЗП ЗВО 2   

ЗП ЗВО 

001 
Риторика 

ЗК3, ЗК7, ЗК9, ЗК11, 

ПК8 

3,0 

ЗП ЗВО 

002 
Етика та естетика 

ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК11, 

ПК7 

3,0 

ЗП ЗВО 

003 
Основи теорії гендеру 

ЗК7, ЗК9, ЗК11, ПК5, 

ПК7 

3,0 

ЗП ЗВО 

004 
Культурологія 

ЗК2, ЗК7, ЗК11, ПК1, 

ПК7 

3,0 

ЗП ЗВО 

005 
Знаково-символічна логіка 

ЗК1, ЗК6, ЗК7, ЗК11, 

ПК5, ПК7 
3,0 

 Пакет ЗП ЗВО 3   

ЗП ЗВО 

006 
Народна психологія 

ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК11, 

ПК7 
3,0 

ЗП ЗВО 

007 
Психологія творчості 

ЗК7, ЗК9, ЗК11, ПК1, 

ПК7 
3,0 

 Пакет ЗП ЗВО 4   

ЗП ЗВО 

008 
Мистецтво презентації 

ЗК6, ЗК7, ЗК9, ЗК11, 

ПК1 
3,0 
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Шифр, 

№ 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

ЗП ЗВО 

009 
Ефективна комунікація 

ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК11, 

ПК7 
3,0 

2.2.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП ЗВО) 45,0 

 Пакет ПП ЗВО 3  

ПП ЗВО 

001 
Психологія самосвідомості ЗК2, ЗК7, ЗК11, ПК1 3,0 

ПП ЗВО 

002 

Психологія масової 
поведінки 

ЗК5, ЗК6, ЗК7, ПК5 3,0  

ПП ЗВО 

003 

Психологія масмедіа та 
інформаційна безпека 

ЗК6, ЗК7, ЗК9, ПК1 3,0 

 Пакет ПП ЗВО 4  

ПП ЗВО 

004 
Психологія релігії ЗК7, ЗК8, ЗК9,ПК7 

3,0 

ПП ЗВО 

005 
Політична психологія  ЗК2, ЗК7, ЗК8, ПК7 

3,0 

ПП ЗВО 

006 
Психологія особистості ЗК7, ЗК8, ЗК9, ПК7 

3,0 

 Пакет ПП ЗВО 5  

ПП ЗВО 

007 
Зоопсихологія ЗК7, ЗК9, ПК1 3,0 

ПП ЗВО 

008 

Психологія успішності та 
самоефективності 

ЗК5, ЗК7 СПК2, ПК5 3,0 

ПП ЗВО 

009 
Психологія впливу ЗК5, ЗК7 СПК2, ПК5 

3,0 

 Пакет дисциплін спеціалізації «Психологія 

управління та бізнесу» 

 

ПП ЗВО 

010 

Психологія професійної 
діяльності 

ЗК9, ПК6, ПК9, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3 
3,0 

ПП ЗВО 

011 

Психологія лідерства 
(влади) 

ЗК5, ПК6, ПК1.2, ПК1.4, 

ПК1.7 
3,0 

ПП ЗВО 

012 
Психологія іміджмейкінгу 

ЗК9, ПК9, ПК1.5 
3,0 

ПП ЗВО 

013 

Тренінг особистісного 
зростання та 
міжособистісної взаємодії 

ЗК5, ПК6, ПК8, ПК1.4, 

ПК1.6, ПК1.7 4,0 

ПП ЗВО 

014 
Організаційна психологія 

ЗК5, ПК6, ПК1.1, ПК1.3, 

ПК1.6 
4,0 

ПП ЗВО 

015 

Практична психологія 
маркетингу та реклами 

ЗК9, ПК1.4, ПК1.7 
4,0 

ПП ЗВО 

016 

Психологія підприємницької 
діяльності 

ЗК5, ЗК9, ПК8, ПК1.2, 

ПК1.3,ПК1.6 

4,0 

ПП ЗВО 

017 

Спецпрактикум з 
організаційної психології 

ЗК9, ПК6, ПК8, ПК9, 

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.5 
4,0 
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Шифр, 

№ 
Вид навчальної діяльності Компетентності 

Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 

018 

Технології проведення 

бізнес-тренінгу 
ПК1.2, ПК1.5, ПК1.6 4,0 

 Пакет дисциплін спеціалізації «Юридична 

психологія» 

 

ПП ЗВО 

019 
Психологія залежності  

ЗК2, ЗК9, ПК6, ПК2.2, 

ПК2.4, ПК2.7 

3,0 

ПП ЗВО 

020 

Психологія діяльності в 

екстремальних умовах 
ЗК2, ЗК9, ПК9, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.4, ПК2.7  

3,0 

ПП ЗВО 

021 

Управління конфліктами в 

юридичній діяльності 
ЗК2, ЗК5, ЗК9, ПК6, 

ПК8, ПК2.1, ПК2.7 

3,0 

ПП ЗВО 

022 
Девіантологія 

ЗК2, ЗК9, ПК2.1, ПК2.3, 

ПК2.5, ПК2.7  

4,0 

ПП ЗВО 

023 
Основи судової психіатрії 

ЗК2, ЗК9, ПК2.1, ПК2.3, 

ПК2.5, ПК2.7 

4,0 

ПП ЗВО 

024 

Психологія протиправної 

поведінки 
ЗК2, ЗК9, ПК6, ПК2.1, 

ПК2.3, ПК2.6, ПК2.7 

4,0 

ПП ЗВО 

025 
Віктимологія 

ЗК2, ЗК9, ПК9, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК2.3, ПК2.7 
4,0 

ПП ЗВО 

026 
Пенітенціарна психологія 

ЗК2, ЗК9, ПК6, ПК2.1, 

ПК2.4, ПК2.6, ПК2.7 
4,0 

ПП ЗВО 

027 

Судово-психологічна 

експертиза 
ЗК2, ЗК9, ПК9, ПК2.2, 

ПК2.3, ПК2.7 
4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 90,0 

РАЗОМ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 240,0 

 

6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

6.1. Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

Шифр Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик, 

індивідуальних 

завдань 
 

1 2 3 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки  

ЗР1 знати питання щодо правового статусу державної мови, 
конституційні засади функціонування мов в Україні; поняття норми 
як основи сучасної української літературної мови; поняття стилю як 
визначника характеру усного та писемного професійного 
спілкування; головні особливості й різновиди офіційно-ділового 
стилю мовлення  

Українська 
мова 

професійного 
спрямування 

ЗР2 знати закономірність використання мови у професійній діяльності; 
специфіку сучасної української економічної терміносистеми; види й 
реквізити сучасних ділових паперів; правила оформлення різних 
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1 2 3 

видів документів (особистих, організаційно-розпорядчих, 
інформаційних, звітних тощо); вимоги до мовних засобів ділових 
паперів і мовні норми 

ЗР3 знати основи професійної комунікації в писемній та усній формах; 
основні методи та прийоми редагування фахового тексту 

ЗР4 вільно володіти українською мовою; використовувати свої знання у 
практичній діяльності при спілкуванні з громадянами 

ЗР5 володіти технікою правильного вибору слів, економічних понять і 
термінів; редагування у ході професійної діяльності 

ЗР6 самостійно працювати над удосконаленням знань з сучасної 
української літературної мови; 

ЗР7 користуватися лексикографічними джерелами; дотримуватись 
послідовності, логічності, точності, стислості, повноти, 
достовірності викладу думок у писемному мовленні; 

ЗР8 культивувати український мовленнєвий етикет; редагувати писемні 
та усні тексти професійного спрямування щодо переконливості, 
аргументованості, зрозумілості, дохідливості, ясності інформації; 
удосконалювати професійну мовленнєву культуру 

ЗР9 знати сутність законів розвитку суспільства, держави, етносу та його 

культури 

Історія та 

культура 

України ЗР10 знати основні історичні етапи розвитку українського суспільства, 

держави та національної культури, наукові методи пізнання і 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення засвоєння 

історичного досвіду для власної професійної діяльності 

ЗР11 знати зміст методологічних засад наукового аналізу розвитку 

суспільства, держави і культури 

ЗР12 знати основні методи та прийоми раціонального опрацювання 

інформації щодо соціокультурних проблем 

ЗР13 вміти відтворювати історичні події згідно з встановленою наукою 

періодизацією, формулювати правильні судження щодо визначення 

історичної ролі певних історичних та культурних явищ; оцінювати і 

аналізувати істинність або хибність застарілих або ненаукових 

стверджень 

ЗР14 вміти ефективно користуватися вихідними принципами наукового 

неупередженого історичного мислення, при аналізі історичних явищ 

уникати невизначеності, суперечності, необґрунтованості оцінок 

ЗР15 вміти передбачати наслідки своїх і чужих вчинків та висловлювань; 

доводити істинні оцінки історичних явищ 

ЗР16 вміти самостійно вивчати питання національної історії та культури, 

аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати 

історико-теоретичні висновки та узагальнення 

ЗР17 вміти коректно дискутувати і організовувати дискусії на історичні та 

світоглядні теми, приймати правильні, обґрунтовані рішення щодо 

сучасних геополітичних проблем, актуальним питанням розвитку 

культури 

ЗР18 після першого року навчання знати: структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; 
лексичний мінімум, який складається з 500-1000 одиниць і носить 
стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у тому 
числі приблизно 100 економічних термінів за фахом); основні види і 
форми перекладу; 

Іноземна мова 
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1 2 3 

ЗР19 після першого року навчання вміти: читати та перекладати із 
словником оригінальні загальнонаукові тексти за фахом; 
застосовувати навички монологічного та діалогічного мовлення для 
ведення побутового спілкування в межах тематики та ситуацій, 
пов’язаних із перебуванням у закордонному відрядженні; володіти 
загальновживаною лексикою, а також базовою іншомовною 
економічною термінологічною лексикою; володіти різними видами 
читання (вивчаючого та ознайомлювального) оригінальної 
загальнонаукової економічної й країнознавчої літератури; 
застосовувати техніку роботи із словниками; отримати досвід 
творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у 
співробітництві); розвивати мовну активність; складати іноземною 
мовою анотації 

ЗР20 після другого року навчання знати: структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; різні 
структурні види іншомовних економічних термінів: терміни слова; 
мати лексичний мінімум, який складається з 1000-1500 одиниць і 
носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у 
тому числі приблизно 200 термінів за фахом); економічні терміни і 
засоби їх перекладу; основні види і форми перекладу 

ЗР21 після другого року навчання вміти читати та перекладати з 
частковим використанням словника оригінальні загальнонаукові 
економічні тексти за фахом; робити підготовлені повідомлення у 
вигляді інформації або розгорнутої розповіді на основі 
прослуханого, побаченого або прочитаного; володіти 
загальновживаною лексикою, а також базовою іншомовною 
економічною й загально науковою термінологічною лексикою; 
володіти різними видами читання (вивчаючого, ознайомлювального 
та вибіркового) оригінальної загальнонаукової економічної й 
країнознавчої літератури; застосовувати техніку роботи із 
словниками та довідниками; отримати досвід творчої та пошукової 
діяльності (індивідуальної й у співробітництві); розвивати мовну 
активність; здійснювати проектну діяльність, яка сприятиме 
саморозвитку; складати іноземною мовою анотації та реферати 

ЗР22 після третього року навчання знати структурно-семантичні 
особливості іншомовної термінології економічного профілю; різні 
структурні види іншомовних економічних термінів: терміни слова, 
термінологічні словосполучення, абревіатури; мати лексичний 
мінімум, який складається з 1500-2000 одиниць і носить стилістично 
нейтральний та загальнонауковий характер (у тому числі приблизно 
500 економічних термінів за фахом); економічні терміни і засоби їх 
перекладу; граматичний мінімум, який охоплює ключові положення 
морфології та синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст 
іншомовних джерел; 

ЗР23 після третього року навчання вміти читати та перекладати із 
словником і без його допомоги оригінальні загальнонаукові та 
економічні тексти за фахом; робити підготовлені повідомлення у 
вигляді інформації або розгорнутої розповіді на основі 
прослуханого, побаченого або прочитаного; вести непідготовлену 
спонтанну бесіду за умовно-комунікативною ситуацією; 
застосовувати навички монологічного та діалогічного мовлення для 
ведення науково-професійної дискусії та спілкування в межах 
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тематики та ситуацій, пов’язаних із перебуванням у закордонному 
відрядженні; володіти загальновживаною лексикою, а також 
базовою іншомовною економічною й загальнонауковою 
термінологічною лексикою; володіти різними видами читання 
(вивчаючого, ознайомлювального та вибіркового) оригінальної 
загальнонаукової економічної й країнознавчої літератури; 
застосовувати навички адекватного перекладу (усного, письмового), 
навички стилістично скорочувати текст при перекладі; 
застосовувати техніку роботи із словниками та довідниками; 
володіти структурно-змістовим аналізом економічних термінів, 
методикою анотування і реферування текстів, складання конспектів, 
рецензії та розширеного плану статті іноземною мовою; отримати 
досвід творчої та пошукової діяльності (індивідуальної й у 
співробітництві); розвивати мовну активність; здійснювати проектну 
діяльність; створювати письмові висловлювання різних стилів, 
жанрів і типів мови (написання планів, анотацій, есе, складання 
критичних відгуків); застосовувати різні види письма (оформлення 
письмових повідомлень, доповідей); складати іноземною мовою 
анотації та реферати до статей іншомовних видань та оригінальних 
іншомовних текстів. 

ЗР24 знати ключові категорії філософії, історичні етапи розвитку світової 
і вітчизняної філософської думки; значення та роль пізнання та 
свідомості у професійній діяльності та у житті суспільства  

Філософія + 
М.Логіка 

ЗР25 знати світоглядні особливості основних світових філософських 
систем, основні принципи пізнання та практики, значення 
філософської та загальнокультурної спадщини для формування 
фундаментальних ціннісних стандартів людського співжиття; 

ЗР26 знати основні стандарти спілкування, поведінки та діяльності для 
втілення державної політики у галузі забезпечення справедливості, 
прав і свобод; 

ЗР27 використовувати отриманні знання у практичній роботі, самостійно 
поповнювати свої знання, користуватися літературою та іншими 
джерелами інформації 

ЗР28 застосовувати обізнаність у сфері філософських категорій та 
критеріїв для визначення морально-естетичної оцінки суспільних 
явищ, відносин, дій та їх наслідків 

ЗР29 аналізувати події та явища суспільного життя з точки зору їх 
сутності та значення у загальній культурі людства, на основі 
усвідомлення природи різних типів світогляду, моралі та свідомості 

ЗР30 вирішувати завдання суспільного та морального вдосконалення у 
відносинах з оточуючими, колегами, керівниками, підлеглими. 

ЗР31 знати сутність формально-логічних законів; зміст і структуру 
основних форм абстрактного мислення – поняття, судження, 
умовиводу, їх види та особливості  

ЗР32 знати основні історичні етапи розвитку логіки, логічні методи 
пізнання і виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення 
засвоєння логічних операцій та прийомів для професійної діяльності 

ЗР33 знати зміст логічних операцій, загальні правила доведення і 
спростування, які розкривають сутність логічної аргументації, 
прийоми і способи забезпечення доказовості і переконливості 
міркувань, основні методи та прийоми раціонального опрацювання 
інформації. 
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ЗР34 формулювати правильні судження, що визначені за кількістю, 

якістю, модальністю, встановлювати їх істинність чи хибність; 

оцінювати і аналізувати істинність або хибність, правильність або 

неправильність думки, що висловлюється 

ЗР35 вміти користуватися вихідними принципами правильного мислення 

та основними формально-логічними законами, уникати 

невизначеності, суперечності, необґрунтованості думок, правильно 

здійснювати логічні операції над поняттями – визначення, поділи, 

класифікації, логічно правильно будувати умовиводи 

ЗР36 у формі умовно-розділового умовиводу передбачувати наслідки 

своїх і чужих вчинків та висловлювань 

ЗР37 доводити істинні судження та спростовувати недостатньо 

обґрунтовані доведення своїх опонентів, виявляти логічні і фактичні 

суперечності під час повсякденної професійної комунікації 

ЗР38 вміти логічно коректно дискутувати і організовувати дискусії, 

визначати різновид суперечки в залежності від мети та обирати 

відповідну тактику та стратегію ведення суперечки, приймати 

правильні, обґрунтовані рішення з питань професійної діяльності 

ЗР39 вміти визначати будову і функції нервової тканини Анатомія і 

фізіологія 

ВНС 
ЗР40 вміти визначати будову спинного мозку і спинномозкових нервів 

ЗР41 надавати характеристику відділам головного мозку та черепно-

мозковим нервам 

ЗР42 знати коефіцієнт функціональної асиметрії мозку 

ЗР43 знати понятійно-категоріальний апарат соціології, її предмет, 

структуру, закони та функції 

Соціологія 

ЗР44 знати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної 

соціологічної думки; загальний зміст соціологічних теорій 

ЗР45 знати питання методології, методики та технології конкретно-

соціологічних досліджень, шляхи реалізації результатів 

соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній 

діяльності 

ЗР46 вміти використовувати соціальні технології у профорієнтаційній та 

профадаптаційній роботі з кадрами, при укріпленні трудової 

дисципліни, поліпшенні соціально-психологічного клімату в 

колективі, розв’язанні міжособистісних і групових конфліктів, 

використанні соціальних резервів виробництва 

ЗР47 вміти аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних 

явищ і процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім’ї 

ЗР48 вміти використовувати на практиці результати емпіричних 

соціологічних досліджень 

ЗР49 вміти здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну 

діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в 

колективі, причини наявних конфліктів, міру використання 

соціальних резервів виробництва 

ЗР50 знати основні політичні закони та категорії; характеристику 

структури, форм держави; типи політичних систем; сутність, 

структуру та інфраструктуру політичної системи; поняття “партія” 

та “партійна система”; поняття “політика”, “політичні цикли”, 

“політичні кризи” 

Політологія 
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ЗР51 знати предмет та методологію політичної теорії; особливості 
основних шкіл та напрямків політичних вчень; поняття 
“суспільство” і “держава”, характеристику їх видів; інтереси 
сучасного суспільства 

ЗР52 знати альтернативність використання ресурсів у сучасній політиці; 
особливості дії механізму політичної влади; особливості партійної 
системи України; особливості виборчого процесу, механізми дії 
мажоритарної та пропорційної виборчої системи, можливості 
політичного передбачення; особливості розвитку сучасного 
світового політичного процесу та участі України в ньому 

ЗР53 вміти користуватися політологічною термінологією; орієнтуватися в 
сучасних політичних процесах та подіях в Україні і світі; розумітися 
на розгортанні політичного буття України; володіти основами 
політичного аналізу; 

ЗР54 визначати приналежність будь-яких політичних проблем до сфер 
політології та знаходити можливі шляхи їх вирішення 

ЗР55 застосовувати знання на практиці і в професійній діяльності 

ЗР56 вміти самостійно опрацьовувати матеріал, удосконалювати та 
збагачувати свої знання про політичні процеси та явища 

ЗР57 вміти аналізувати педагогічні ситуації, здійснювати пошукову, 
евристичну діяльність 

Педагогіка 

ЗР58 вміти визначати педагогічні завдання та знаходити шляхи їх 
вирішення 

ЗР59 вміти передбачати можливі результати педагогічної діяльності та 
здійснювати її корекцію 

ЗР60 вміти надавати психолого-педагогічну допомогу та підтримку в 
процесі навчання та виховання 

ЗР61 вміти творчо підходити до аналізу педагогічних явищ 

ЗР62 володіти методиками організації навчально-виховної діяльності 

ЗР63 аналізувати та виявляти проблемні питання щодо педагогічно 
забезпечення освітнього процесу 

ЗР64 оцінювати ефективність прийнятих рішень і дій у сфері педагогічної 
діяльності 

ЗР65 знати загальні та спеціальні завдання фізичного виховання, 
особливості організації, планування і проведення фізичного 
виховання в вищих навчальних закладах України 

Фізичне 
виховання 

ЗР66 знати заходи регулювання фізичного навантаження на організм 
людини при виконанні фізичних вправ 

ЗР67 вміти використовувати графічне, табличне, текстове, мультимедійне 
подання 

Інформаційні 
системи та 
технології в 
діяльності 
психолога 

ЗР68 володіти сучасними та персональними системами обробки даних 

ЗР69 здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення 
професійних завдань в тому числі з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій 

ЗР70 планувати психологічні експерименти із застосуванням 
інформаційних технологій та ймовірнісних оцінок результатів 
дослідження 

ЗР71 представляти отримані емпіричним шляхом дані у вигляді діаграм, 
таблиць, графіків тощо 

ЗР72 знати основи теорії держави і права; основи конституційного права; 
основи правосуддя та правоохоронної діяльності в Україні; основи 
адміністративного права та процесу; основи кримінального права та 

Право-
знавство 
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процесу; основи цивільного, сімейного права та процесу; основи 
господарського права та процесу; основи трудового, екологічного, 
аграрного, природо-ресурсного та земельного права 

ЗР73 вміти працювати як з нормативними актами внутрішнього 
законодавства так і з міжнародними актами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України та іншими міжнародними 
актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин 

ЗР74 формувати власну точку зору щодо успішного впровадження таких 
цінностей як повага до прав людини та громадянина, демократична, 
соціальна, правова держава тощо 

ЗР75 вміти використовувати знання в практичний діяльності при 
розв'язанні типових ситуацій, правильно тлумачити чинне 
законодавство про правосуддя, правоохоронну та правозахисну 
діяльність 

ЗР76 на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст 
конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися 
в чинному конституційному законодавстві, в тому числі на рівні 
актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних 
нормативно-правових документів, застосовувати необхідні 
конституційно-правові акти 

ЗР77 володіти кримінально-правовими поняттями і категоріями; вміло 
використовувати набуті під час навчання навички в практичній 
діяльності при тлумаченні норм кримінального та кримінально-
процесуального права 

ЗР78 знати концепцію поділу права на приватне і публічне; загальні 
засади цивільного та сімейного законодавства, зокрема принципи 
справедливості, добросовісності та розумності тощо; положення про 
неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, 
встановлених Конституцією України та законом; свободу договору; 
свободу підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; 
судовий захист цивільного права та інтересу; категорії фізичної та 
юридичної особи, цивільної правосуб’єктності, а так само право-, 
діє- і деліктоздатності, цивільних правовідносин їх суб’єктів та 
об’єктів, цивільних прав та обов’язків, опіки та піклування, 
зобов’язання, правочину, договору, правонаступництва, речового 
права, зобов’язального права, права власності, права користування, 
цивільно-правового делікту та цивільно-правової відповідальності 

ЗР79 поняття трудового права як самостійної галузі права; його предмет, 
метод, принципи та їх особливості; систему та джерела трудового 
права, поняття, класифікацію та особливості трудових 
правовідносин, їх елементи; поняття, особливості та класифікацію 
суб’єктів трудового права; поняття колективного договору; підстави 
виникнення, зміни та припинення трудових відносин; підстави та 
умови відповідальності у трудовому праві; поняття та види трудових 
спорів. 

II. Нормативний цикл професійної підготовки  

ПР1 знати специфіку професійної діяльності психолога, виокремлювати 
психологічні особливості професійної діяльності 

Вступ до 
спеціальності 

ПР2 знати вимоги до теоретичної та практичної роботи психолога, 
розуміти методологічні принципи професійної праці психолога 

ПР3 знати теоретично-методологічні основи психологічного 
забезпечення професійної діяльності 
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ПР4 знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 
психолога 

ПР5 вміти розпізнавати типові порушення етики в практиці роботи 
психолога 

ПР6 знати етичні принципи професійного етичного кодексу психолога у 
галузі науково-дослідної та практичної діяльності 

ПР7 ознайомитися з основними напрямками та особливостями роботи 
психолога в закладах різного профілю діяльності та зі змістом 
нормативних документів, які регламентують діяльність психолога 

ПР8 розуміти сутність та закономірності психічних явищ, природу та 
психологічну структуру особистості 

Загальна 
психологія 

ПР9 знати предмет психології; методи психології; галузі психології; 
функції психіки; основні напрями розвитку психологічної науки; 
сутність психічних процесів 

ПР10 знати психологічні особливості особистості; психічні властивості 
особистості; психічні стани особистості 

ПР11  вміти орієнтуватися у різноманітних теоріях, аналізувати різні 
підходи до основних психологічних категорій 

ПР12 враховувати отримані знання в практичній діяльності; визначати 
основні властивості особистості 

ПР13 знати психологічні механізми детермінації поведінки; враховувати 
індивідуальність, неповторність, внутрішній потенціал 
самотворення особистості. 

ПР14 визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 
ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх 
розв’язання 

ПР15 аналізувати психологічний зміст, структуру, психологічні 
механізми і умови розвитку особистості та окремих її складових 

ПР16 застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності 
різних проявів поведінки і діяльності особистості 

ПР17 виокремлювати індивідуально-типологічні особливості особистості 
та можливості впливу на їх розвиток 

ПР18 вміти визначати тенденції розвитку філософсько-психологічних  
ідей та поглядів  

Історія 
психології 

ПР19 вміти моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно 
до епохи, школи) 

ПР20 застосовувати знання з історії психології як науки про психологічні 
феномени, категорії і методи вивчення і опису закономірностей 
функціонування і розвитку психіки 

ПР21 розрізняти соціально-історичні, предметно-логічні та особистісні 
детермінанти розвитку психологічного знання 

ПР22 аналізувати сучасні напрямки і школи світової та вітчизняної 
психології в їх спадкоємності з історичним досвідом науки 

ПР23 давати адекватну історичну оцінку досягнень у психологічній 
науці, виявляти їхні переваги й обмеження 

ПР24 проводити порівняльний аналіз наукових психологічних теорій 

ПР25 використовувати отримані знання у власній професійній діяльності 

ПР26 знати основні психологічні особливості розвитку людини на різних 
вікових етапах онтогенезу 

Вікова 
психологія та 

психологія 
розвитку 

ПР27 вміти враховувати вікові особливості  розвитку людини в роботі 
психолога 
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ПР28 аналізувати основні закономірності вікових змін психіки людини, 

психологічні особливості новонароджених, немовлят, дітей, 

підлітків, юнацтва, дорослих та людей похилого віку  

ПР29 створювати психологічний портрет особистості підлітка, юнака, 

молодої людини, зрілої дорослої людини похилого віку 

ПР30 орієнтуватися у віковій і статевій специфікації особистості 

ПР31 демонструвати специфіку діагностичної та корекційної роботи з 

особами різного віку 

ПР32 розрізняти вікові та індивідуальні особливості психіки 

ПР33 упорядковувати психологічні методи та методики дослідження, 

враховуючи вік досліджуваного 

ПР34 пропонувати практичні рекомендації щодо подолання вікових криз 

особистості з урахуванням вікових відмінностей психіки 

ПР35 вміти проводити психологічні дослідження, отримувати, фіксувати 

та обробляти інформацію про прояви психічної активності 

Практикум з 

загальної 

психології ПР36 вміти досліджувати особливості перебігу психічних процесів, 

функціонування психічних станів та прояву психічних 

властивостей 

ПР37 вміти ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ 

ПР38 володіти прийомами необхідними для використання основних 

психологічних методів 

ПР39 знати та користуватися основними принципами аналізу 

психологічних властивостей, станів та процесів 

ПР40 аналізувати індивідуальні прояви пізнавальних психологічних 

процесів 

ПР41 вміти проводити порівняльний аналіз психологічних властивостей 

особистості 

ПР42 вміти застосовувати методи і способи пізнання себе та інших 

людей 

ПР43 володіти теоретичними та прикладними засадами 

психофізіологічного дослідження 

Психо-

фізіологія 

ПР44 вміти досліджувати фізіологічні механізми психічних процесів і 

поведінки на системному і нейронному рівнях  

ПР45 вміти творчо застосовувати методи психофізіологічних досліджень 

для оцінки фізіологічних механізмів суб’єктивних процесів та 

індивідуальних відмінностей 

ПР46 вміти розробляти критерії психофізіологічного дослідження 

ПР47 вміти застосовувати методи психології праці; класифікувати 

основні та додаткові методи психологічного дослідження трудової 

діяльності;  

Психологія 

праці 

ПР48  вміти застосовувати отримані знання з ергономіки для організації 

ефективної виробничої діяльності, для створення умов, що 

сприяють конструктивному формуванню особистості,  

її вдосконаленню; 

ПР49 враховувати психологічні механізми і закономірності сприймання і 

переробки інформації різними суб’єктами виробничого процесу 

ПР50 вміти надавати рекомендації по збереженню оптимального ритму 

діяльності суб’єкта в умовах організації виробничих процесів  
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ПР51 вміти орієнтуватися у різноманітних  тестових методиках Основи 
психо-

діагностикки 
ПР52 вміти проводити психодіагностичне дослідження з використанням 

психологічного інструментарію 

ПР53  вміти відбирати надійні та валідні методики для конкретного 
психодіагностичного обстеження 

ПР54 вміти застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні 
принципи психодіагностики 

ПР55  вміти дотримуватися на практиці загальних теоретико-
методологічних принципів психодіагностики 

ПР56  вміти систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, 
робити прогнози, формулювати та оформлювати психологічний 
висновок 

ПР57 знати психологію дітей різного віку для створення умов, що 
сприяють конструктивному формуванню особистості  

Педагогічна 
психологія 

ПР58 вміти враховувати психологічні механізми, та закономірності 
виховання і навчання при  роботі з суб’єктами навчально-
виховного процесу 

ПР59 вміти орієнтуватися у сучасних підходах та технологіях навчання і 
виховання 

ПР60  вміти  аналізувати педагогічну діяльність учителя та здійснювати 
психологічну підтримку 

ПР61 вміти здійснювати психологічний супровід навчально-виховного 
процесу 

ПР62 вміти осмислено використовувати термінологічний апарат; 
застосовувати в психолого-педагогічній діяльності методи 
соціальної психології 

Соціальна 
психологія 

ПР63 вміти визначити психологічні параметри вивчення і оцінки 
сформованості активної життєвої позиції особистості 

ПР64 вміти організовувати міжособистісну взаємодію у малій групі  

ПР65  вміти аналізувати соціально-психологічні явища у великих групах  

ПР66 вміти застосовувати психологічні методи аналізу основних 
життєвих потреб вимушених мігрантів, інших проблемних 
соціальних та етнічних груп 

ПР67 вміти виявляти оптимальні умови спілкування та встановлювати 
адекватні міжособистісні стосунки в різних ситуаціях спілкування 

ПР68 володіти діагностичним апаратом взаємовідносин у малій 
соціальній групі 

ПР69 вміти аналізувати соціально-психологічні умови розвитку 
особистості в умовах організованих та неорганізованих чинників 
соціального впливу 

ПР70 вміти попереджати конфлікти і вміти їх конструктивно 
розв’язувати 

ПР71 вміти проводити й аналізувати результати соціометричного 
дослідження 

ПР72 розрізняти та вміти застосовувати сучасні психотехнології розвитку 
особистості 

Основи 
психотерапії 

ПР73 професійно підбирати розвивальні, психотерапевтичні та 
психопрофілактичні техніки і прийоми, відповідно до конкретної 
ситуації у взаємодії психолог-клієнт 

ПР74 вміти аналізувати різноманітні психотерапевтичні підходи до 
досліджуваних проблем 
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ПР75 вміти застосовувати основні психотерапевтичні методи, техніки 
відповідно до конкретної ситуації 

ПР76 вміти застосовувати математичний апарат у процесі проведення 
наукового дослідження в різних галузях психології; 

Методи 
багатомірної 
статистики ПР77 вміти здійснювати статистичний аналіз та узагальнення соціально-

психологічної інформації 

ПР78 вміти робити науково обґрунтовані висновків та пропозицій. 
готувати аналітичні та статистичні матеріали для доповідей, звітів, 
статей 

ПР79 вміти використовувати у соціальній практиці психологічні 
технології та методики математичної обробки психологічного 
дослідження, виділяти і оцінювати з їх допомогою соціальні, 
політичні, культурні вихідні складові соціально-психологічних 
явищ;  

ПР80 вміти формувати мету, конкретні завдання та програми 
дослідження; створювати емпіричну базу та банки даних; 
перевіряти гіпотези досліджень відповідними статистичними 
критеріями 

ПР81 визначати необхідний статистичний і математичний апарат для 
проведення психологічних досліджень 

ПР82 використовувати методи математичної статистики для обробки 
експериментальних даних зі застосуванням відповідного 
програмного забезпечення 

ПР83 аналізувати статистичні дані, отримані в психологічних 
дослідженнях 

ПР84 формулювати статистичні гіпотези і здійснювати перевірку їх 
достовірності за допомогою обраних критеріїв 

ПР85 інтерпретувати статистичні закономірності й імовірнісні оцінки, 
притаманні психологічним процесам 

ПР86 здійснювати психолого-правовий аналіз конкретних суспільних 
відносин та самостійно класифікувати їх відповідно до конкретної 
галузі права 

Юридична 
психологія 

ПР87 вміти складати психологічний портрет правопорушників (злочинців)  

ПР88 вміти оцінювати належність особи до кримінального середовища 

ПР89  визначати ефективні психологічні прийоми та засоби, спрямовані 
на профілактику правопорушень 

ПР90 використовувати психологічні знання для аналізу протиправної 
поведінки особистості 

ПР91 вміти орієнтуватися в сучасних психологічних технологіях 
розкриття та розслідування злочинів 

ПР92 визначати психологічні особливості різноманітних слідчих дій, 
аналізувати підстави для призначення судово-психологічної 
експертизи 

ПР93 вміти аналізувати структуру злочинної групи, визначати статус її 
окремих учасників 

ПР94  вміти виявляти індивідуально-типологічні особливості людини та 
індивідуальний стиль її діяльності 

Диферен-
ціальна 

психологія ПР95 вміти налагоджувати ефективні взаємовідносини між людиною і 
оточуючим середовищем 

ПР96 вміти виділяти основні та другорядні риси характеру, вільно 
орієнтуватися у поглядах науковців на проблему співвідношення 
темпераменту та характеру 
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ПР97 вміти розрізняти феноменологію основних підходів до проблеми 
здібностей, обґрунтовувати різницю між загально-психологічним та 
диференційно-психологічним підходами до проблеми здібностей 

ПР98 вміти використовувати диференціально-психологічні знання для 
професійної діяльності 

ПР99  вміти визначати шляхи психокорекції клієнтів з урахуванням їх 
індивідуально-психологічних особливостей 

ПР100 вміти організовувати психологічне консультування з урахуванням 
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 
встановлювати ефективність власних дій 

Основи 
психолог-

гічного 
консульту-

вання 
ПР101 вміти відслідковувати межі проведення психологічного 

консультування; враховувати особистісні особливості учасників 
консультації  

ПР102 вміти застосовувати техніки консультативної роботи, обирати 
адекватні методи та прийоми психологічного впливу, відповідно до 
ситуації 

ПР103 застосовувати знання про різні напрями і методи психологічної, 
психокорекційної, психотерапевтичної допомоги 

ПР104 розуміти роль консультанта у перебігу психологічного 
консультування; враховувати особливості учасників консультації 

ПР105 вміти налагоджувати ефективну комунікацію у процесі управління  Психологія 
управління ПР106 вміти управляти розвитком трудового колективу 

ПР107 вміти організовувати на науковій психологічній основі спілкування 
в колективі, відносини з підлеглими, керівниками, громадянами  

ПР108 володіти інструментарієм психологічного стимулювання 
працівників, що передбачає необхідність врахування внутрішнього 
потенціалу працівника 

ПР109 вміти здійснювати психологічний аналіз внутрішнього та 
зовнішнього середовища організації 

ПР110  вміти розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку 
керівника 

ПР111 вміти проводити психологічні та соціально-психологічні 
дослідження особистості керівника та організації 

ПР112  вміти проводити тренінги для розвитку відповідних управлінських 
навичок і вмінь керівника 

ПР113 знати класифікацію методів наукового дослідження Методи 
дослідження в 

психології 
ПР114 вміти формулювати тему дослідження, мету та завдання 

ПР115 вміти підбирати адекватні методи наукового дослідження з метою 
вирішення дослідницьких завдань 

ПР116 вміти застосовувати методи наукового дослідження у написанні 
наукових робіт 

ПР117 володіти теоретичними основами клінічної психології Клінична 
психологія ПР118 визначати методологічний апарат щодо психологічної допомоги 

особам із відхиленнями у психічному розвитку 

ПР119 знати та давати змістовну характеристику психологічної типології 
порушень психічної діяльності 

ПР120 діагностувати патопсихологічні синдроми обумовленні 
соматичними захворюваннями 

ПР121 володіти навичками аналізу психічних якостей особистості та 
корекції відхилень у психічному розвитку під час лікування різних 
хвороб 
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ПР122 володіти загальними методами дослідження в медичній психології 
та конкретними методами дослідження кожного психічного 
процесу 

ПР123 аналізувати психіку здорової і хворої людини в динаміці в 
залежності від специфіки її захворювання, її соціально-побутового 
та професійного стану 

ПР124 використовувати знання психології особистості лікаря та інших 
медичних працівників, психологічного клімату та спілкування в 
медичних колективах, взаємовідносин родичів хворого та 
медичного персоналу 

ПР125 здійснювати психологічну підтримку пацієнта та його оточення 

ПР126  вміти проводити діагностику психічного стану людини та складати  
науково-обґрунтовані психологічні рекомендації 

ПР127 вміти складати науково-обґрунтрвані рекомендації для направлення 
людини з психопатологією до спеціаліста-психіатра 

ПР128 вміти застосовувати методи психологічної корекції у різних сферах 
людської життєдіяльності. 

Основи 
психокорекції 

ПР129 вміти здійснювати немедичний психотерапевтичний вплив і 
допомогу особистості в межах професійного спілкування 

ПР130 вміти встановлювати зв’язок інтерактивних технологій з іншими 
засобами розвитку, корекції та терапії особистості 

ПР131 вміти проводити аналіз феноменів інтерактивного впливу на 
особистість та групу 

ПР132 вміти визначати доцільність застосування тих чи інших 
корекційних технологій залежно від завдань корекції та розвитку 
особистості 

ПР133 вміти розробити сценарій тренінгового заняття Теорія і 
практика 

психологіч-
ного тренінгу 

ПР134 вміти практично застосовувати методи групової тренінгової 
роботи;. 

ПР135 вміти здійснювати рефлексивний аналіз власної діяльності у ролі 
ведучого тренінгової групи 

ПР136 вміти використовувати теоретичні знання з психологічного 
тренінгу у практичній діяльності 

ПР137 вміти виокремлювати загальні тренінгові методи, класифікацію та 
основні види тренінгових груп 

ПР138 вміти розпізнавати логіку конструктивного впливу кожного з 
засобів та методів тренінгу 

ПР139 вміти розробляти програми та алгоритми проведення 
психологічного тренінгу 

ПР140 вміти використовувати експериментальний метод в практичному 
дослідженні 

Експери-
ментальна 
психологія ПР141 вміти формулювати гіпотези щодо причинно-наслідкових зв’язків 

між фактами 

ПР142 вміти складати та реалізовувати програму експерименту 

ПР143 вміти обробляти та інтерпретувати отримані у ході проведення 
експерименту дані 

ПР144 за результатами проходження практики ЗВО повинні вміти 
застосовувати методи психологічної роботи з діагностики, корекції, 
консультування, реабілітації, профілактики в освітніх, 
правоохоронних, державних закладах, консультативних центрах, 
бізнес-структурах, центрах зайнятості, профорієнтаційних центрах;  

Навчально-
професійна 
практика 
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ПР145 вміти здійснювати психологічну консультацію за результатами 
досліджень, при вирішенні проблем міжособистісної взаємодії, 
навчально-виховних завдань, труднощів особистісного розвитку 
тощо; 

ПР146 - вміти працювати з людьми різного віку, статі, статусу, 
професійної спрямованості; 
- вміти заповнювати психологічну документацію та надавати 
професійні рекомендації; 
- здійснювати рефлексію та об’єктивно оцінювати достовірність 
одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати 
аргументовані висновки 

ПР147 ЗВО мають проводити науково-психологічні дослідження, 
здійснювати перевірку обґрунтованості наукових припущень і 
теоретичних концепцій: 

Перед-
дипломна 
практика 

ПР148 самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) психологічного дослідження та 
технології психологічної допомоги; 
- розробляти задачі досліджень у відповідності з поставленими 
(висунутими) гіпотезами; 

ПР149 - підбирати адекватний методичний інструментарій, проводити 
його адаптацію щодо обраної мети досліджень; 
забезпечувати комплексність, цілісність та системність 
використання психологічних методів, як кількісних, так і якісних 

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

ВЗР1 знати основні лінгвістичні поняття та терміни; основи професійної 
комунікації в писемній та усній формах 

Риторика 

ВЗР2 знати сутність і сучасний статус риторики; поняття про ораторське 
мистецтво, співвідношення термінів «ораторське мистецтво», 
«риторика», «красномовство», «комунікативна діяльність», 
«комунікативна культура», «ділове спілкування» 

ВЗР3 знати історичні традиції риторики; класифікаційні ознаки родів і 
видів риторики; історичні витоки риторики, традиції ораторського 
мистецтва 

ВЗР4 знати специфіку, різновиди і жанри публічного мовлення, етапи 
підготовки до виступу; сучасні вимоги до промовця; методи 
риторичного аргументування 

ВЗР5 знати принципи безконфліктного спілкування; прийоми активізації 
уваги слухачів; етикет професійного спілкування 

ВЗР6 культивувати український мовленнєвий етикет; удосконалювати 
професійну мовленнєву культуру 

ВЗР7 вміти редагувати писемні та усні тексти щодо переконливості, 
аргументованості, доказовості, зрозумілості, дохідливості, ясності 
інформації 

ВЗР8 знати моральні принципи, норми і правила етикету Етика та 
естетика ВЗР9 вміти користуватися вихідними принципами гуманістичної 

моральної теорії, визначати моральну та естетичну складову 
людських вчинків і відносин, застосовувати для їх аналізу основні 
категорії етики та естетики, надавати відповідну моральну оцінку 
суспільним явищам і подіям 
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ВЗР10 знати етичні і психологічні якості учасників ділового спілкування 

ВЗР11 знати моральні вимоги до стосунків менеджерів 

ВЗР12 знати сучасні технологічні можливості службових нарад, інших 
форм ділового спілкування 

ВЗР13 вміти використовувати знання з етики та естетики бізнесу на 
практиці 

ВЗР14 вміти вести ділові бесіди, переговори, наради 

ВЗР15 вміти створити власний і корпоративний імідж 

ВЗР16  вміти самостійно аналізувати складні соціальні явища у сфері 
гендерних відносин,робити порівняльну характеристику факторів 
гендерної стратифікації 

Основи теорії 
гендеру 

ВЗР17 вміти проектувати свої знання з дисципліни у сферу між особових 
та професійних відносин; відтворювати основні поняття та 
категорії, що відображають сутність діяльності у сфері гендерного 
паритету, а також положення гендерного законодавства. 

ВЗР18 уміти застосовувати знання з гендерної теорії в повсякденному 
житті, відтворювати способи діяльності і мислення, набуті у ході 
освоєння курсу, у відповідних професійних ситуаціях; вільно 
використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, 
що виникають під час професійної діяльності, а також 
організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; 
складати необхідні документи. 

ВЗР19 осмислювати своє місце і роль у суспільстві, виробити власну 
концепцію життя, уміти застосовувати знання з гендерної теорії у 
процесі духовного самовдосконалення, формування спектру 
ціннісних орієнтацій; орієнтуватися у процесі зміни професійних 
завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи 
розв’язання нетипових задач. 

ВЗР20 висловлювати власну позицію зі тих питань, що розглянуті в межах 
курсу, а також переосмислювати наявні знання стосовно нових 
фактів, адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та 
нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні 
завдання 

ВЗР21 уміти орієнтуватися в різноманітній інформації культурного змісту, 
у світі сучасних подій та сучасної культури 

Культуро-
логія 

ВЗР22 осмислювати особливості культурологічних процесів, світоглядних 
та художніх особливостей основних культурних епох та стилів 
української культури; 

ВЗР23 уміти розв’язувати проблеми культурно-правового характеру 

ВЗР24 усвідомлювати роль становлення національної культури, значення 
соціокультурних процесів в сучасних умовах  

ВЗР25 з’ясовувати механізми та інструменти пізнавальної діяльності; Знаково-
символічна 

логіка 
ВЗР26 розуміти особливості перебігу процесів розумової діяльності; 

ВЗР27 окреслювати коло законів мислення в процесів досягнення істини; 

ВЗР28 досліджувати закономірності оформлення думки; 

ВЗР29 користуватися правилами логіки для розрізнення правильних і 
помилкових висновків; 

ВЗР30 уміти виходити за межі формальної логіки у нестандартних, 
алогічних ситуаціях; 

ВЗР31 проявляти творчість у психологічних дослідженнях та аналізі їх 
результатів. 
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ВЗР32 знати понятійно-категоріальний апарат народної психології  Народна 
психологія ВЗР33 знати завдання та історію виникнення етнопсихології, як напрямку 

наукового знання, методи етнопсихологічних досліджень 

ВЗР34 знати теоретичні та практичні аспекти етнопсихології особистості; 
статичні та динамічні характеристики етносу 

ВЗР35 знати етнопсихологічні проблеми спілкування; психологічні 
аспекти міжетнічних відносин; психологічні аспекти етнічної 
культури як регулятора соціальної поведінки 

ВЗР36 вміти формулювати проблему, яка розглядається; визначати 
проблему що стосується предмета вивчення; аналізувати проблему; 
інтерпретувати отримані результати, робити висновки та давати 
рекомендації. 

ВЗР37 вміти застосовувати методи отримання етнопсихологічних знань; 
враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 
професійної діяльності 

ВЗР38 вміти застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології; 
використовувати різноманітні методики для дослідження 
психологічних особливостей етносу  

ВЗР39 вміти надавати консультації щодо застосовування певних стратегій 
поведінки для подолання етнічного конфлікту  

ВЗР40 вміти консультувати щодо особливостей спілкування з 
представниками різних етнічних спільностей 

ВЗР41 знати природу творчості, динаміку розвитку творчості, етапи 
розвитку творчості, якості, характерні для творчої особистості 

Психологія 
творчості 

ВЗР42 вміти визначати особливості зв'язку пізнавальних процесів та 
творчості 

ВЗР43  вміти застосовувати методики виявлення творчих особливостей 
особистості 

ВЗР44 вміти аналізувати процес творчості з урахуванням вікових 
особливостей досліджуваних суб'єктів 

ВЗР45 знати способи створення та побудови текстів презентації, вимоги 
до оформлення слайдових презентацій 

Мистецтво 
презентації 

ВЗР46 знати основні характеристики логічної побудови презентацій (теза, 
аргументи, демонстрація) і технологію їх створення в редакторі 
MSPowerPoint, на сайті Prezi.com 

ВЗР47 вміти створювати індивідуальні презентації різної складності, 
ураховуючи специфіку аудиторії 

ВЗР48 вміти демонструвати презентації та розміщувати їх на веб-ресурсах, 
а також аналізувати власні та чужі сценарії риторичної поведінки 
під час усної презентації 

ВЗР49 вміти обирати джерела та канали інформації, систематизувати та 
обробляти інформацію; розуміти монологічне повідомлення в 
рамках визначеної сфери й ситуації спілкування; 

Ефективна 
комунікація 

ВЗР50 вміти будувати діалог за змістом тексту; робити записи, виписки, 
складати план тексту, письмове повідомлення, що відображає 
певний комунікативний намір; 

ВЗР51 вміти виявляти зв’язки між елементами інформаційного матеріалу 
на підставі відомостей про тип та характеристики визначеної 
системи комунікації встановлювати їх відповідність 
(невідповідність) меті діяльності; 

ВЗР52 вміти визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу 
на аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування 
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(використання) засобів вербальної та невербальної комунікації з 
аудиторією 

ВЗР53 вміти розробляти процедуру і техніку спілкування з метою 
запобігання міжособистісних та міжгрупових конфліктів 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки 

2.2.1. За вибором навчального закладу 

ВПР1 аналізувати соціально-психологічні й інші чинники та умови 
конфліктів; 

Психологія 
конфліктів 

ВПР2 володіти понятійно-категоріальним апаратом конфліктології як 
науки, її методами і технологіями управління конфліктом; 

ВПР3 здійснювати ефективний менеджмент конфлікту; 

ВПР4 використовувати конструктивний конфлікт в професійній 
діяльності і міжособистісному спілкуванні; 

ВПР5 формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 
власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей співрозмовника; 

ВПР6 застосовувати психологічні прийоми і методи попередження та 
розв’язання конфліктів. 

ВПР7 визначати точність, надійність та валідність методик для 
конкретного психодіагностичного обстеження;  

Психо-
діагностика 

ВПР8 застосовувати на практиці загальні теоретико-методологічні 
принципи психодіагностики; 

ВПР9 забезпечувати дотримання всіх вимог до проведення 
психодіагностичного обстеження; 

ВПР10 самостійно вести картотеку методик; 

ВПР11 визначати методи та специфіку психодіагностичної роботи з 
особами, які мають порушення психічного розвитку та відхилення 
у поведінці; 

ВПР12 формулювати та оформлювати висновок психологічного 
обстеження; 

ВПР13 систематизувати та інтерпретувати діагностичні результати, робити 
висновки та прогнози щодо психологічного діагнозу та запобігати 
помилок у його встановленні. 

ВПР14 володіти та ефективно використовувати сучасні методи 
психологічної допомоги особам із відхиленнями у психічному 
розвитку;  

Основи 
психо-

реабілітації 

ВПР15 аналізувати та характеризувати психологічну типологію порушень 
психічної діяльності; 

ВПР16 володіючи методами дослідження в клінічній психології, 
діагностувати патопсихологічні синдроми обумовлені соматичними 
захворюваннями. 

ВПР17 аналізувати психічні якості особистості та ефективно коректувати 
відхилення у психічному розвитку; 

ВПР18 використовуючи знання про психіку здорової і хворої людини, 
створювати атмосферу спокою та безпеки, надавати психологічну 
підтримку пацієнту. 

ВПР19 підбирати психотерапевтичні та психопрофілактичні техніки 
відповідно до конкретної ситуації взаємодії психолог-клієнт; 

Психологічна 
допомога у 

надзвичайних 
ситуаціях 

ВПР20 диференціювати психотерапевтичний, психіатричний та 
психокорекційний підходи у процесі надання необхідної допомоги 
клієнту; 



35 

1 2 3 

ВПР21 застосовувати основні психотерапевтичні техніки відповідно до 
конкретної ситуації взаємодії психолог-клієнт; 

ВПР22 володіти методами надання екстреної психологічної допомоги у 
надзвичайних ситуаціях. 

ВПР23 вміти аналізувати фактори, які активізують чи гальмують розвиток 
особистості у процесі онтогенезу та соціогенезу 

Основи пато-
психології 

ВПР24 вміти надавати фахову допомогу особам із відхиленнями у 
психічному розвитку; 

ВПР25 вміти розробляти програму патопсихологічного дослідження вміти 
оформлювати документацію, складати плани, програми, звіти 
роботи практичного психолога. 

ВПР26 вміти дослідити стан психічних функцій, процесів, станів пацієнта, 
виявити патопсихологічні регістр-синдроми;  

ВПР27 вміти інтерпретувати отримані результати патопсихологічного 
дослідження 

ВПР28 вміти застосовувати навички професійного, компетентного 
використання психосоціальних методів з метою надання 
професійної допомоги 

Психологія 
соціальної 

роботи 

ВПР29 вміти аналізувати стандарти якості надання психологічної 
допомоги населенню 

ВПР30 вміти організовувати психологічні служби в різних сферах 
професійної діяльності  

Організація 
психологічної 

служби ВПР31 володіти категоріальним апаратом, основними методами 
дослідження, знати нормативно-правову та теоретико-методичну 
базу діяльності практичного психолога; 

ВПР32 уміти проводити психокорекційну, діагностичну та профілактичну 
роботу; 

ВПР33 аналізувати закономірності міжособистісних стосунків в 
організованому колективі; 

ВПР34 визначати та розв’язувати конфліктні ситуації. 

ВПР35 визначати та аналізувати проблеми взаємодії людини з 
матеріальним предметно-природним середовищем; 

Екологічна 
психологія 

ВПР36 розкривати зв’язки та механізми позитивної взаємодії людини і 
середовища; 

ВПР37 класифікувати типи середовища та визначати їх вплив на психічне 
здоров’я людини; 

ВПР38 здійснювати діагностику та консультування дорослих і дітей з 
питань екологічної поведінки у побуті та професійній діяльності; 

ВПР39 обирати методи профілактичної роботи щодо запобігання 
негативних наслідків урбанізації. 

ВПР40 вміти виявляти та аналізувати чинники ризику здоров'я Психологія 
здоров’я та 

психо-
соматика 

ВПР41 проводити діагностику здоров'я; 

ВПР42 використовувати підходи для формування установки бути здоровим 

ВПР43 здійснювати психологічні заходи щодо вироблення стратегії і 
тактики збереження фізичного, психічного і соціального здоров'я і 
профілактиці його розладів 

2.2.2. За вибором здобувачів вищої освіти 

ВПР44 уміти застосовувати методи вивчення розвитку самосвідомості 
особистості; 

Психологія 
само-

свідомості ВПР45 визначати закономірності розвитку самосвідомості на різних 
вікових етапах; 
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ВПР46 співвідносити розвиток самосвідомості з діяльністю особистості; 

ВПР47 визначати чинники, які впливають на формування самосвідомості; 

ВПР48 аналізувати причини деформації самосвідомості. 

ВПР49 знати особливості поведінки людей у натовпі; Психологія 
масової 

поведінки 
ВПР50 уміти спостерігати за перетворюванням натовпу, визначати 

фактори, які впливають на зміну емоційного стану людей у натовпі 

ВПР51 володіти прийомами запобігання виникнення паніки у натовпі 

ВПР52 надавати рекомендації щодо роботи у ситуаціях великого 
скупчення людей. 

ВПР53 вміти використовувати здобуті знання в практиці організації 
психологічних медіа досліджень 

Психологія 
мас-медіа та 

інформаційно
ї безпеки 

ВПР54 визначати закономірності впливу мас-медіа на свідомість людей 
різного віку та соціального статусу. 

ВПР55 вміти здійснювати аналіз впливу медіасередовища на розвиток 
суб'єкта, становлення особистості, поведінку і психологічне 
самопочуття людини 

ВПР56 вміти визначати психологічні механізми та ефекти сприйняття 
медіакультури. 

ВПР57 вміти визначати професійні кризи та напрями профілактики 
профдеформацій 

ВПР58 вміти визначати профдеформації в педагогічній, управлінській і 
правозахисній діяльності 

ВПР59 вміти синтезувати філософське, теологічне та психологічне 
розуміння релігійності людини та її сутнісної природи;  

Психологія 
релігії 

ВПР60 вміти аналізувати релігійний досвід віруючої людини та виявляти 
особливості його проектування в площину її духовного розвитку. 

ВПР61 вміти планувати емпіричні політико-психологічні дослідження Політична 
психологія ВПР62 вміти здійснювати аналіз поточних політичних подій та ситуацій з 

психологічного погляду 

ВПР63 вміти здійснювати пошук джерел та каналів інформації для 
розкриття певного питання у галузі політичної психології. 

ВПР64 знати психологічні теорії особистості, структуру особистості, 
фактори впливу на розвиток особистості 

Психологія 
особистості 

ВПР65 використовувати категоріальний апарат психології у вивченні та 
дослідженні проблем особистості  

ВПР66 співвідносити біологічні та соціальні фактори впливу на розвиток 
особистості 

ВПР67 визначати тип особистості на основі різних типологічних підходів 

ВПР68 здійснювати порівняльний аналіз онтогенезу психіки людини і 
тварин 

Зоопсихологія 

ВПР69 знати закономірності формування психічних процесів у тварин; 

ВПР70 уміти аналізувати психічну діяльність тварин, перцептивні процеси, 
пам'ять, емоції тощо; 

ВПР71 застосовувати еволюційну теорію для пояснення особливостей 
розвитку людини і тварин. 

ВПР72 знати психологічні механізми самоефективності (успішності) 
особистості, умови її розвитку у різних сферах життєдіяльності 
особистості 

Психологія 
успішності та 
самоефектив-

ності ВПР73 вміти активізувати власні психологічні ресурси для ефективної 
професійної діяльності 
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ВПР74 вміти створювати систему мотивації для розгортання само 

ефективності персоналу в організації 

ВПР75 вміти протистояти маніпулятивній аргументації та сугестивному 

впливу через самостійність та критичність мислення  

Психологія 

впливу 

ВПР76 вміти складати програму психологічного дослідження процесу 

впливу 

ВПР77 Вміти протистояти маніпулятивним впливам у ведення телефонної 

бесіди, консультації ,діловому спілкуванні 

Пакет дисциплін спеціалізації «Психологія управління та бізнесу» 

ВПР78 знати психологічні особливості професійної діяльності та умови 

підвищення її ефективності;  

Психологія 

професійної 

діяльності ВПР79 знати основні концептуальні положення професійної психології, 

детермінанти професійного становлення; 

ВПР80 знати вікові особливості професійного розвитку особистості; 

ВПР81 вміти проводити профорієнтаційну діагностику, профконсультацію 

серед населення; 

ВПР82 вміти здійснювати профвідбір та профадаптацію на підприємствах. 

ВПР83 знати психологію  лідерства, суттєві характеристики лідерства, 

типологію стилів лідерства, типи поведінки керівника при 

прийняття рішень, основні принципи ефективності влади, прийоми 

ефективного виступу 

Психологія 

лідерства та 

влади 

ВПР84 вміти використовувати методи дослідження стилів лідерства і 

керівництва, визначати свій стиль лідерства 

ВПР85 вміти характеризувати особистісні якості лідера, визначати 

психологічний тип,  креативний потенціал та комунікативні 

здібності лідера 

ВПР86 вміти пояснити роль іміджу в структурі сучасного світу Психологія 

іміджмейкінг

у 
ВПР87 вміти обґрунтовано диференціювати типи іміджів 

ВПР88 вміти розробляти іміджеві стратегії 

ВПР89 вміти розробляти тактику створення іміджу організації, особистості 

ВПР90 вміти виявляти і оцінювати іміджеві якості особистості, організації 

ВПР91 використовувати психологічні знання і методи створення іміджу в 

практичній діяльності 

ВПР92 вивчати іміджеві запити різних груп населення 

ВПР93 вміти організовувати та проводити тренінги особистісного 

зростання: вміти складати тренінгові програми, формувати групи за 

психологічними показниками, підбирати тренінгові вправи на 

розвиток особистості, керувати організацією групової взаємодії 

Тренінг 

особистісного 

зростання та 

міжособистіс

ної взаємодії ВПР94 вміти здійснювати рефлексію психологічних якостей тренера- 

психолога та створювати програми саморозвитку 

ВПР95 вміти виявляти організаційні феномени та їхні психологічні 

складові;  

Організаційна 

психологія 

ВПР96 вміти аналізувати зміст класичних та сучасних психологічних 

теорій організації; 

ВПР97 вміти ставити та обговорювати теоретичні та практичні проблеми 

організаційної психології 

ВПР98 вміти діагностувати, аналізувати та розробляти психотехнології для 

вирішення психологічних проблем різних типів організацій 
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ВПР99 вміти робити психологічний аналіз реклами та визначити її 

ефективність. 

Практична 

психологія 

маркетингу та 

реклами 
ВПР100 розуміти роль психічних процесів у формуванні рекламних образів. 

ВПР101 володіти психотехнологіями рекламної стратегії 

ВПР102 вміти застосовувати психологічні інструменти мотивації в рекламі. 

ВПР103 вміти ефективно взаємодіяти з діловими партнерами, керівництвом, 

колективом працівників з питань координації та організації їх 

діяльності. 

Психологія 

підприємни-

цької 

діяльності ВПР104 вміти запобігати конфліктам, ефективно використовувати людські 

ресурси для досягнення цілей підприємницької діяльності  

ВПР105 знати основні напрями роботи організаційного психолога, основні 

нормативні документи; 

Спец-

практикум з 

організаційної 

психології 
ВПР106 знати специфіку діагностичної роботи організаційного психолога; 

ВПР107 застосовувати прийоми і методи корекційно-розвиваючої роботи; 

ВПР108 здійснювати психологічне консультування в організації; 

ВПР109 вміти проводити діагностичну та організаційну роботу; 

ВПР110 вміти враховувати особливості психологічного консультування в 

організації 

ВПР111 володіти психологічними методами діагностики та консультування; 

ВПР112 вміти вести психологічну документацію 

ВПР113 знати теоретичні основи бізнестренінгу: структуру, цілі, задачі і 

загальні принципи побудови 

Психологія 

проведення 

бізнес-

тренінгу 
ВПР114 уміти виконувати ролі та функції ведучого 

ВПР115 уміти застосовувати методичні прийоми для проведення 

бізнестренінгу 

ВПР116 уміти організовувати підготовку проведення тренінгу та 

витримувати його основні процедури 

ВПР117 уміти складати програму і самостійно проводити бізнестренінг 

ВПР118 уміти ефективно взаємодіяти в групі і управляти груповим 

процесом 

Пакет дисциплін спеціалізації «Юридична психологія» 

ВПР119 вміти діагностувати прояви та причини хімічних залежностей; Психологія 

залежності ВПР120 вміти надавати психолого-психотерапевтичну допомогу на етапі 

активної залежності 

ВПР121 здійснювати засоби профілактики хімічних залежностей людини 

ВПР122 визначати причини екстремальної поведінки; Психологія 

діяльності в 

екстремаль-

них умовах 

ВПР123 володіти та професійно використовувати методи та прийоми 

психологічної допомоги особам, які працюють в екстремальних 

умовах;  

ВПР124 професійно здійснювати підготовку працівників 

ризиконебезпечних професій до роботи в екстремальних умовах; 

ВПР125 аналізувати вербальні й невербальні сигнали співрозмовника з 

метою розпізнавання його внутрішнього стану та настрою; 

ВПР126 володіти методикою ведення ділових бесід, знати етикет ведення 

переговорів, запобігати виникненню конфліктів; 
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ВПР127 створювати атмосферу спокою та психологічної безпеки під час 

комунікації. 

ВПР128 застосовувати знання про феномен конфлікту у міжособистісній 

комунікації та в професійній діяльності; 

Управління 

конфліктами 

в юридичній 

діяльності 
ВПР129 аналізувати та професійно займатися менеджментом конфлікту; 

ВПР130 підбирати та ефективно застосовувати психотехнології вирішення 

та медіації конфліктів; 

ВПР131 допомагати розв’язати конфлікт, сприяючи виробленню 

добровільної угоди між конфліктуючими сторонами. 

ВПР132 застосовувати психологічні прийоми впливу на співрозмовника; 

ВПР133 критично оцінювати свої комунікативні здібності, намічати шляхи і 

вибирати засоби розвитку комунікативної компетентності; 

ВПР134 вирішувати конфліктні ситуації та формувати сприятливий 

соціально-психологічний клімат ділових та особистісних контактів.  

ВПР135 знати технологію ведення ділових переговорів та правила 

сучасного мовленнєвого етикету; 

ВПР136 застосовувати методи переговорної діяльності у надзвичайних 

ситуаціях. 

ВПР137 аналізувати знання про сутність та особливості відхиленої 

поведінки;  

Девіантологія 

ВПР138 співвідносити види психологічної допомоги та психокорекції; 

ВПР139 визначати причини девіантної поведінки та визначати напрями її 

корекції; 

ВПР140 використовувати активні та інтерактивні методи психологічної 

корекції осіб з ознаками девіантної поведінки; 

ВПР141 володіти критеріями вибору психодіагностичних та 

психокорекційних методик 

ВПР142 уміння організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

ВПР143 навички діагностики та визначення причин девіантної поведінки 

людини. 

ВПР144 розуміти організаційно-правові і науково-практичні основи 

сучасної судової психіатрії, її місця серед інших юридичних наук 

Основи 

судової 

психіатрії ВПР145 стояти на захисті основних прав, свобод та законних інтересів 

психічно хворих осіб. 

ВПР146 визначати симптоми психічних розладів та протікання психічних 

захворювань, хворобливі психічні стани; 

ВПР147 аналізувати загальні відомості щодо причин психічних 

захворювань та їх класифікацію; 

ВПР148 изначати основні форми психічних захворювань; причини та умови, 

які сприяють виникненню та здійсненню соціально-небезпечних 

дій психічно хворими. 

ВПР149 уміти визначати психологічні причини та механізми злочинної 
поведінки. 

Психологія 
протиправної 

поведінки ВПР150 складати психологічний портрет правопорушника 

ВПР151 володіти методами вивчення особистості злочинця 

ВПР152 співвідносити протиправні дії з психологічною структурою 
злочинного діяння. 

ВПР153 визначати мотиви протиправної поведінки. 

ВПР154 прогнозувати психологічні наслідки здійсненого злочину 
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ВПР155 здійснювати психопрофілактику протиправної поведінки серед 
неповнолітніх 

ВПР156 аналізувати причини віктимної поведінки; Віктимологія 

ВПР157 складати психологічний портрет жертви злочину; 

ВПР158 визначати закономірності взаємовідносин жертви зі злочинцями; 

ВПР159 аналізувати ситуації, що передували злочину; 

ВПР160 надавати рекомендації щодо профілактики віктимної поведінки; 

ВПР161 уміти встановлювати психологічний контакт з жертвами злочинів. 

ВПР162 володіти та професійно використовувати психологічні навички у 
роботі з особами, які відбувають покарання; 

Пенітенціарна 
психологія 

ВПР163 підбирати та використовувати психодіагностичні методики, 
враховуючи особливості розвитку особистості на етапі відбування 
покарання; 

ВПР164 вміння детермінувати особистісну проблематику суб’єкта та 
допомогти йому подолати психологічні проблеми, використовуючи 
вербальний та невербальний матеріал; 

ВПР165 створювати атмосферу спокою, захищеності та психологічної 
безпеки суб’єкта; 

ВПР166 володіти основами вербального переконання особистості 

ВПР167 - володіти необхідними методами, процедурами і техніками 
діагностики психологічної оцінки стану психічного, 
психосоматичного здоров'я і розвитку в дитячому і дорослому віці; 

Судово-
психологічна 

експертиза 

ВПР168 слідувати основним правовим нормам та етичним принципам, що 
регламентують діяльність психолога в судово-експертній практиці; 

ВПР169 володіти теоретичними та прикладними засадами 
психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа, як 
психофізіологічного методу «детекції брехні»; 

ВПР170 аналізувати результати опитувань з використанням поліграфа; 

ВПР171 створювати методичні комплекси, адекватні завданням судово-
експертного дослідження; 

ВПР172 самостійно проводити психологічне експертне дослідження в 
кримінальному та цивільно-правовому судочинстві; 

ВПР173 складати висновок експерта згідно з нормативно-правовими 
документами. 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

 
Засоби діагностики використовуються з метою визначення ефективності 

методик навчання. У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічних 
працівників із ЗВО під час освітнього процесу, педагогічний контроль 
(діагностування) являє собою систему перевірки результатів навчання й означає 
ідентифікацію, кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, навичок та 
інших компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом діагностики 
(оцінки) результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді знань, 
умінь і практичних навичок, а також результати виховання у вигляді 
сформованих способів мислення, світоглядних, громадянських і професійних 
якостей, морально-етичних цінностей.  

Функціями діагностики результатів навчання є: 
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Контролююча – отримання інформації про хід пізнавальної діяльності 
здобувачів вищої освіти, перевірка ефективності методів і прийомів 
викладання, які застосовуються науково-педагогічними працівниками та 
спрямовуються спрямовані на формування відповідних компетентностей у 
здобувачів. 

Навчальна – більш глибоке засвоєння ЗВО програмного матеріалу. 
Діагностично-керуюча – виявлення причин труднощів, які виникають у 

ЗВО під час навчання, прогалин у знаннях і вміннях, розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. 

Стимулюючо-мотиваційна – стимулювання мотивації ЗВО поліпшувати 
свої результати, самореалізовуватися в навчанні. 

Розвивальна – формування самостійного творчого мислення ЗВО, умінь 
робити висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових 
ситуаціях, визначати головне тощо. 

Виховна – формування дисциплінованості, відповідальності, активності, 
самостійності, адекватної самооцінки, критичного ставлення ЗВО до своїх 
досягнень. 

Засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (ректорський 
контроль; комплексні кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для 
складання екзаменів; білети для складання заліків, завдання для проведення 
модульного контролю) визначають рівень досягнення запланованих навчальних 
результатів, мають прозорі критерії оцінювання, забезпечують об’єктивний 
поточний та підсумковий контролі. Під час діагностики результатів навчання 
застосовується система об’єктивної оцінки здобутих загальних та професійних 
компетентностей, зокрема з використанням технічних засобів. 

Інформаційною базою засобів діагностики за видами навчальної 
діяльності виступають дисциплінарні уміння та відповідні знання. З кожної 
навчальної дисципліни розроблені критерії оцінювання, які враховують 
специфічні особливості навчальної дисципліни та фактичний стан її науково-
методичного забезпечення. При розробці критеріїв оцінювання враховано 
наступні показники: розуміння та ступінь засвоєння теоретичного питання; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; знайомство з 
основною (обов’язковою) літературою, а також із сучасною періодичною 
літературою з навчальної дисципліни; уміння застосувати теорію до практики, 
вирішувати завдання, здійснювати пошук інформації із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій; знайомство з історією науки, що є 
основою змісту навчальної дисципліни; логіка, структура та стиль відповіді, а 
також уміння захищати теоретичні положення, що висуваються. 

Чітко визначені критерії оцінювання повністю забезпечують оцінювання 
успішності засвоєння ЗВО програми навчальної дисципліни та сприяють: 
формуванню творчого ставлення до засвоєння змісту навчання, розвитку їхніх 
розумових та фізичних здібностей, конкретному визначенню рівня знань, умінь 
та навичок, які передбачаються програмами навчальних дисциплін та 
програмами інших навчальних заходів, а також професійних компетенцій. 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 
встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 
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умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми екзаменаційною 
комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація здійснюється відкрито і 
гласно. Форма та терміни проведення атестації (екзамени з окремих дисциплін, 
комплексні екзамени) визначається навчальним планом. 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 053 Психологія, здійснюється у формі атестаційних екзаменів з 
«Загальної психології» та комплексного іспиту з «Психологія».  

Кваліфікація «бакалавр з психології» присвоюється атестаційною 
комісією. 

 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 

Денна форма – 4 роки, заочна – 4 роки  
 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності ЗВО за денною формою навчання 

для спеціальності 053 Психологія, наведена у таблицї 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Послідовність навчальної діяльності  
 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 

1 

1 ЗП001, ЗП002, ЗП003, ЗП004, ЗП005, ЗП006, ЗП009, ПП001, ПП002, ПП003,  

2 
ЗП001, ЗП003, ЗП004, ЗП007, ЗП008, ЗП009, ЗП010, ЗП011, ПП002 

пакет ЗП ЗВО 2 (3 дисципліни) 

2 

3 
ЗП003, ЗП009, ПП002, ПП004, ПП005, ПП006, ПП007, ПП008 

 пакет ЗП ЗВО 3 (1 дисципліна), пакет ПП ЗВО 3 (1 дисципліна) 

4 
ЗП003, ЗП009, ПП002, ПП004, ПП005, ПП008, ПП009, ПП НЗ001 

пакет ЗП ЗВО 4 (1 дисципліна), пакет ПП ЗВО 4 (3 дисципліни) 

3 

5 
ЗП003, ПП010, ПП011, ПП012, ПП013, ПП014,  

пакет ПП ЗВО спеціалізації (3 дисципліни) 

6 
ЗП003, ПП010, ПП012, ПП013, ПП015, ПП016, ПП017, ПП018, ПП022, ПП НЗ002, ПП 

НЗ003, пакет ПП ЗВО спеціалізації (2 дисципліни) 

4 

7 
ЗП003, ПП019, ПП020, ПП НЗ004, ПП НЗ005, ПП НЗ006 

 пакет ПП ЗВО спеціалізації (2 дисципліни) 

8 
ПП021, ПП023, ПП НЗ007, ПП НЗ008, ПП НЗ009 

пакет ПП ЗВО спеціалізації (2 дисципліни) 

 

10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ», що оприлюднене на сайті університету за 

адресою: http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 
 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf
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11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за спеціальністю та 

завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 


