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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Код та найменування спеціальності

053

Психологія

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) рівень

Освітня програма

Психологія

Форма навчання

денна та заочна

Загальний обсяг у кредитах
Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк
навчання

240 кредитів/ 3 роки, 10 місяців

Навчальний план, затверджений
Вченою радою

протокол від «27» червня 2017 р. №7
протокол від 26 червня 2019 р. № 26
(оновлена редакція, підстава:
введення в дію СВО (наказ МОН
України від 24.04.2019 р. № 557))

Відповідність вимогам стандарту
вищої освіти (в разі наявності)

відповідає Стандарту вищої освіти
за спеціальністю 053 Психологія
галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти

Відповідність вимогам професійного відповідає кваліфікаційним
стандарту (в разі наявності)
характеристикам професій,
наведеним в Класифікаторі
професій ДК 003:2010
Вимоги до рівня освіти осіб, які
можуть розпочати навчання

повна загальна середня освіта
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Компетентності, якими
повинен оволодіти
здобувач

Програмні результати
навчання

Найменування
навчальних
дисциплін, практик

І. Цикл загальної підготовки
ЗК
01.
Здатність
застосовувати знання у
практичних ситуаціях.

ПР
02.
Демонструвати
Загальна психологія з
розуміння закономірностей та
практикумом
особливостей
розвитку
і
функціонування
психічних
явищ в контексті професійних
завдань.
ПР 07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово для
фахівців і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
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ЗК
02.
Знання
та
розуміння
предметної
області
та
розуміння
професійної діяльності.

лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому числі демонструвати
лідерські якості.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР
17.
Демонструвати
соціально відповідальну та
свідому поведінку, слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ПР
01.
Аналізувати
та Психологія
пояснювати психічні явища, особистості
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
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літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР
17.
Демонструвати
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соціально відповідальну та
свідому поведінку, слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК
03.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних
технологій.

ЗК 04. Здатність вчитися і
оволодівати
сучасними
знаннями.

ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних

Сучасні
психотехнології
впливу з основами
НЛП /
Технології
маніпулювання
свідомістю людини та
техніки
протидії
маніпуляції

Основи анатомії та
фізіології ЦНС
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технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
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ЗК 05. Здатність бути ПР
01.
Аналізувати
та Методика організації
критичним і самокритичним. пояснювати психічні явища, наукових досліджень
ідентифікувати
психологічні в психології
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у т.ч.
з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, для
вирішення професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 05. Обирати та застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
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модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ЗК 06. Здатність приймати ПР
01.
Аналізувати
та Охорона праці в
обґрунтовані рішення.
пояснювати психічні явища, галузі та безпека
ідентифікувати
психологічні життєдіяльності
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості
розвитку
і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
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ПР 05. Обирати та застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
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лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК 07. Здатність генерувати ПР
01.
Аналізувати
та Філософія
нові ідеї (креативність).
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 05. Обирати та застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
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процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК
08.
Навички ПР
07.
Рефлексувати
та Вікова фізіологія і
міжособистісної взаємодії. критично
оцінювати валеологія
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
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толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ЗК
09.
Здатність ПР
07.
Рефлексувати
та Соціологія
працювати в команді.
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження

13

здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК
10.
Здатність
реалізувати свої права і
обов’язки
як
члена
суспільства,
усвідомлювати цінності
громадянського (вільного
демократичного)
суспільства
та
необхідність його сталого
розвитку,
верховенства
права, прав і свобод
людини і громадянина в
Україні;

ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК 11. Здатність зберігати ПР 05. Обирати та застосовувати
та
примножувати валідний
і
надійний
моральні,
культурні, психодіагностичний
наукові
цінності
і інструментарій
(тести,
досягнення суспільства на опитувальники,
проективні
основі розуміння історії та методики тощо) психологічного
закономірностей розвитку. дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.

Історія української
державності
та
української культури

Історія психології
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ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ЗК 12. Здатність до усної та ПР 04. Обґрунтовувати власну Іноземна мова
письмової
професійної позицію,
робити самостійні професійним
комунікації
іноземною висновки за
результатами спрямуванням)
мовою.
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 19. Вільно спілкуватися усно
і письмово державною та
іноземною мовами з професійних
питань.

(за

15

ЗК
13.
Здатність
спілкуватися
державною
мовою як усно, так і
письмово.

ПР 04. Обґрунтовувати власну Українська мова (за
позицію,
робити самостійні професійним
висновки за
результатами спрямуванням)
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 19. Вільно спілкуватися усно
і письмово державною та
іноземною мовами з професійних
питань.

ІІ. Цикл фахової підготовки
СК
01.
Здатність
оперувати категоріальнопонятійним
апаратом
психології.

.

СК 02. Здатність до
ретроспективного аналізу
вітчизняного
та

ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання.
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні

Організаційна
психологія

Теоретикометодологічні
проблеми психології
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зарубіжного
досвіду
розуміння
природи
виникнення,
функціонування
та
розвитку психічних явищ.

СК 03. Здатність до
розуміння
природи
поведінки, діяльності та
вчинків.

СК
04.
Здатність
самостійно збирати та
критично опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати
психологічну інформацію
з різних джерел.

проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в
контексті
професійних
завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в
контексті
професійних
завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення

Соціальна психологія

Підготовка
бакалаврської
роботи/підготовка до
комплексного іспиту
зі спеціальності
Захист бакалаврської
роботи/ Комплексний
екзамен
зі
спеціальності
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професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
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лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
СК
05.
Здатність
використовувати валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій.

СК
06.
Здатність
самостійно
планувати,
організовувати
та
здійснювати психологічне
дослідження.

ПР
01.
Аналізувати
та Психодіагностика
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 04. Обґрунтовувати власну Курсова робота
позицію,
робити самостійні спеціальності
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /

зі
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СК
07.
Здатність
аналізувати
та
систематизувати одержані
результати, формулювати
аргументовані висновки
та рекомендації.

письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР
01.
Аналізувати
та Педагогіка
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
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СК
08.
Здатність
організовувати
та
надавати
психологічну
допомогу (індивідуальну
та групову).

та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.

Основи психокорекції
з
практикумом
групової
психокорекції
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СК
09.
Здатність
здійснювати
просвітницьку
та
психопрофілактичну
діяльність відповідно до
запиту.

ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,

Психогігієна
та
психопрофілактика /
Психологія
девіантної поведінки

22

СК
10.
Навички
міжособистісного
спілкування та роботи в
команді
у
процесі
професійної діяльності.

ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ПР
07.
Рефлексувати
та Психологічна служба
критично
оцінювати в системі освіти
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
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відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
СК
11.
Здатність ПР
05.
Обирати
та
дотримуватися
норм застосовувати
валідний
і
професійної етики.
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у

Вступ
до
спеціальності
/
Робота практичного
психолога з дітьми
різного віку
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СК 12.
Здатність до
особистісного
та
професійного
самовдосконалення,
навчання та саморозвитку.

СК
13.
Уміння
адаптуватися до нових
ситуацій та здатність до
професійної мобільності.

тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 18. Вживати ефективних
заходів
щодо
збереження
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.

Тренінг
особистісного
зростання психолога

Основи
психології

клінічної
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СК
14.
Здатність
опановувати інформацію
щодо
змісту,
видів,
закономірностей розвитку
та функціонування різних
психічних,
соціальнопсихологічних
та
особистісних явищ.

СК
15.
Здатність
використовувати знання
для
здійснення
практичної професійної
діяльності: розробка та
впровадження
програм
психодіагностики,
корекційноконсультативної роботи,
тренінгів; співпраця з
фахівцями
з
інших
галузей.

ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення

Психологія стресу та
посттравматичного
стресу / Візуальна
психодіагностика

Виробнича практика
«Психокорекційна
практика в закладах
освіти»
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СК 16. Здатність до
безперервного
й
актуального
навчання,
опанування нових знань,
методичних розробок, що
накопичені у міжнародній
психологічній практиці.

СК
17.
Уміння
вирішувати
проблеми
клієнтів
шляхом
активізації їх власних
ресурсів.

професійних завдань.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців
ПР 03. Здійснювати пошук Психологія творчості
інформації з різних джерел, у з
тренінгом
т.ч.
з
використанням креативності
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР
01.
Аналізувати
та Психологічне
пояснювати психічні явища, консультування
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
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СК
18.
Володіння
навичками диференціації
психологічної допомоги
клієнтам з врахуванням їх
національно-культурного,
вікового, гендерного і
соціального статусу та
індивідуальнопсихологічних
характеристик.

психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
11.
Складати
та
реалізовувати
план
консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту
та індивідуальних особливостей
клієнта,
забезпечувати
ефективність власних дій.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР
01.
Аналізувати
та Диференційна
пояснювати психічні явища, психологія
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
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толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
СК 19. Готовність до
медико-психологічної
діяльності у закладах
психологічних служб.

ПР 18. Вживати ефективних Основи
заходів
щодо
збереження знань.
здоров’я (власного й оточення)
та за потреби визначати зміст
запиту до супервізії.

медичних

СК 20. Здатність робити
оцінку закономірностей
психічної
діяльності,
психічних
станів
та
чинників, що впливають
на
функціонування
психіки людини у різних
видах життєдіяльності.

ПР
05.
Обирати
та Основи психотерапії
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
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СК 21. Застосування
методів організації та
реалізації теоретичних та
експериментальних
психологічних
досліджень
із
застосуванням основних
методів
математичного
аналізу та інформаційних
технологій.

СК
22.
Здатність
виявляти
толерантність
(повагу та позитивне
ставлення) до розмаїття
культур,
форм
самовираження
й
самоздійснення
індивідуальності,
до
несхожості
наукових
поглядів, методологічних
підходів тощо.

гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно

Математичні методи
та
комп’ютерні
технології
в
психології

Організація
і
методика проведення
СПТ/
Тренінг
комунікативної
компетентності
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СК 23. Здатність до
проведення
роботи
з
кадровим складом різного
типу організацій з метою
відбору кадрів, управління
їх
мотивацією
та
створення
соціальнопсихологічного клімату,
що сприяє оптимізації
процесу досягнення цілей
організації.

до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР
01.
Аналізувати
та Психологія праці та
пояснювати психічні явища, інженерна психологія
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
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СК
24.
Здатність
об’єктивно
оцінювати
проблеми та перешкоди,
бачити
перспективи
розвитку
політичної
психології на сучасному
етапі
розвитку
суспільства.

СК 25.
Здійснювати
науково-дослідну роботу
та критично оцінювати її
результати,
визначати
перспективи подальших
наукових розвідок.

лідерські якості.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /

Сучасна
політична
психологія

Курсова робота (із
загальної психології)
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СК 26. Здатність виявляти
стан і створювати умови
поліпшення
психологічного процесу
та
відповідного
соціального середовища.

письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 02. Розуміти закономірності Патопсихологія
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
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СК
27.
Здатність
орієнтуватись у змінах
психіки людини в різні
вікові періоди.

СК
28.
Навички
здійснення
безпечної
діяльності, прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.
СК 29. Здатність до
оволодіння
особливостями
впливу
психологічних чинників
на стан здоров’я.

ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.

Психологія розвитку і
вікова психологія

Екологія / Екологічна
етика

Психосоматика

34

СК 30. Здатність до
володіння
розумінням
закономірностей
управлінської діяльності.

ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР
01.
Аналізувати
та Психологія
пояснювати психічні явища, управління
ідентифікувати
психологічні Акмеологія
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів

/
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СК 31. Уміння оволодіти
різними прийомами та
методами
викладання
психології.

СК
32.
Здатність
приймати
обгрунтовані

психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в
контексті
професійних
завдань.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і

Методика викладання
психології

Психологія конфлікту
/ Гендерна психологія
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рішення та
самостійно.

працювати

СК
33.
Володіння
знаннями і навичками
експериментального
дослідження психіки.

функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
ПР
01.
Аналізувати
та Експериментальна
пояснювати психічні явища, психологія
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
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СК 34.
Аналізувати і
впроваджувати
у
практику
результати
наукових і прикладних
досліджень.

СК 35.
Спеціальна
теоретична й практична
обізнаність,
здатність
залучати
різноманітні
внутрішні
і
зовнішні
ресурси та ефективно
використовувати
їх
з
урахуванням вимог, що
висуваються до фахівця.

модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 04. Обґрунтовувати власну
позицію,
робити самостійні
висновки за
результатами
власних досліджень і аналізу
літературних джерел.
ПР
05.
Обирати
та
застосовувати
валідний
і
надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології
психологічної допомоги.
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного
матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у т.ч.
з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, для
вирішення професійних завдань
ПР 06. Формулювати мету,
завдання дослідження, володіти
навичками збору первинного

Сучасні
психотехнології
впливу з основами
НЛП /
Технології
маніпулювання
свідомістю людини та
техніки
протидії
маніпуляції

Навчальна практика
«Ознайомлювальнонавчальна практика»
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СК 36. Здатність до
формування аналітичних
здібностей, для
здійснення різносторонніх
теоретичних й емпіричних
досліджень
щодо
ситуацій, які виникають в
контексті
професійної
діяльності психолога.

СК
37.
Здатність
використовувати
психологічно
доцільні
форми роботи з клієнтом
на
основі
диференційованого
підходу до різних типів
завдань.

матеріалу,
дотримуватися
процедури дослідження.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій, для вирішення п

Робота психолога з
дітьми з особливими
потребами /
Психолінгвістика

Реабілітаційна
психологія /
Юридична психологія
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СК
38.
Здатність
використовувати
теоретичні
знання
та
практичні
навички
застосування
комунікативних
технологій, ораторського
мистецтва та риторичної
комунікації
для
здійснення
ділових
комунікацій у професійній
сфері.

ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
рофесійних завдань.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та

Психологія
спілкування
/Психологія кризових
ситуацій

40

СК 39.
Знати наукові
основи
сучасної
життєдіяльності, засоби
фізичного і духовного
самовдосконалення.

СК
40.
Здатність
розуміти
та
використовувати
інноваційні технології в
професійній діяльності.

демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 02. Розуміти закономірності
та
особливості розвитку і
функціонування психічних явищ
в контексті професійних завдань
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 08. Презентувати результати
власних досліджень усно /
письмово
для
фахівців
і
нефахівців.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,

Робота психолога з
сім’єю / Психологія
саморегуляції

Педагогічна
психологія /
Психологія
технологій

ПР-
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СК 41. Здатність діяти
соціально відповідально
та свідомо.

обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР
01.
Аналізувати
та Етнопсихологія
пояснювати психічні явища, /Психологія
ідентифікувати
психологічні соціальної роботи
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР 03. Здійснювати пошук
інформації з різних джерел, у
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій,
для
вирішення
професійних завдань.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 16. Знати, розуміти та
дотримуватися
етичних
принципів
професійної
діяльності психолога.
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СК 42.
Здійснювати
психологічний
аналіз
особистісних і соціальних
ситуацій.

СК 43. Оцінювати межі
власної
фахової
компетентності
та
підвищувати професійну
кваліфікацію.

ПР 17. Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у
професійній та громадській
діяльності.
ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.
ПР
01.
Аналізувати
та
пояснювати психічні явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР
07.
Рефлексувати
та
критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані висновки.
ПР 09. Пропонувати власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності,
приймати та аргументувати
власні
рішення
щодо
їх
розв’язання.
ПР 10. Формулювати думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати власну позицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника.
ПР
12.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних
та
просвітницьких дій, заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів,
ігор, тренінгів, тощо, відповідно
до вимог замовника.

Арт-терапія /
Когнітивна терапія

Психологія емоцій з
тренінгом розвитку
емоційного інтелекту
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ПР 13. Взаємодіяти, вступати у
комунікацію, бути зрозумілим,
толерантно ставитися до осіб,
що мають інші культуральні чи
гендерно-вікові відмінності.
ПР 14. Ефективно виконувати
різні ролі у команді у процесі
вирішення фахових завдань, у
тому
числі
демонструвати
лідерські якості.
ПР 15. Відповідально ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та
саморозвитку.

Інше (у разі потреби)

Випускники, які успішно опанували
освітню програму бакалавра за
спеціальністю 053 Психологія,
одержують кваліфікацію бакалавра з
психології

Пояснювальна записка до навчального плану розроблена робочою групою
педагогічних, науково-педагогічних працівників кафедри соціальної роботи та
психології
СХВАЛЕНО
на засіданні кафедри соціальної роботи
та психології
(протокол від «07» травня 2019р. № 10)
В.о. завідувача кафедри Дужева О.Г.

