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І. Преамбула
Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові
науки, спеціальності 053 «Психологія».
Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.04.2019 р. № 565.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія»
Науково-методичної комісії № 5 з соціальних наук та журналістики:
Данилюк Іван Васильович (голова підкомісії), доктор психологічних наук,
професор, декан факультету психології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка;
Кудерміна Олена Іванівна (заступник голови підкомісії), доктор
психологічних наук, доцент, завідувач кафедри юридичної психології
Національної академії внутрішніх справ;
Бондарчук Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри психології управління Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти»;
Горбунова Вікторія Валеріївна, доктор психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри клінічної психології Українського католицького університету;
Портницька Наталія Федорівна, кандидат психологічних наук, доцент,
завідувачка кафедри соціальної та практичної психології Житомирського
державного університету імені Івана Франка
Сірко Роксолана Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник
начальника кафедри практичної психології та педагогіки Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності;
Татенко Віталій Олександрович, доктор психологічних наук, професор,
член кореспондент НАПН головний науковий співробітник лабораторії
методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту
соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук
України;
Фурман Анатолій Васильович, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського
національного економічного університету;
Яланська Світлана Павлівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
Залучені особи: Климчук Віталій Олександрович, доктор психологічних
наук, член сектору вищої освіти НМР МОН України.
Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 053
«Психологія» Науково-методичної секції № 5 з соціальних наук та журналістики
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Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від
20.04.2017 № 10).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 28.03.2017 р. № 13.).
Фахову експертизу проводили:
1.
Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної психології та психології розвитку особистості
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
2.
Засєкіна Лариса Володимірівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки;
3.
Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського
національного університету імені Володимира Даля.
Методичну експертизу проводили:
1.
Калашнікова Світлана Андріївна, доктор педагогічних наук, професор,
директор Інституту вищої освіти НАПН України;
2.
Таланова Жаннета Василівна, доктор педагогічних наук, доцент, старший
науковий співробітник, менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+
офісу в Україні.
Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 053 «Психологія» Науковометодичної комісії № 5 з соціальних наук та журналістики Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України.
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти від 28.03.2019 р. № 3.
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень
вищої Перший (бакалаврський) рівень
освіти
Ступіньвищої
Бакалавр
освіти
05 Соціальні та поведінкові науки
Галузь знань
053 Психологія
Спеціальність
Обмеження
Обмеження відсутні
щодо
форм
навчання
Освітня
Бакалавр з психології за спеціалізацією (зазначається за
кваліфікація
наявності)
Кваліфікація в
Ступень вищої освіти «Бакалавр»
дипломі
Спеціальність 053 «Психологія»
Спеціалізація (зазначається за наявності)
Освітня програма (зазначити назву освітньої програми)
Опис
Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення
функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки;
предметної
області
взаємодія людей у малих і великих соціальних групах;
психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі
різних форм психічної активності.
Цілі навчання: формування наукових уявлень про
природу психіки, про методи та результати дослідження
психічних явищ; розвиток здатності до застосування
психологічних знань в умовах професійної діяльності.
Теоретичний зміст предметної області: система
психологічних знань, базових категорій і понять,
закономірностей, механізмів, методологічних підходів,
пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань.
Методи, методики та технології: методи теоретичного та
емпіричного
дослідження,
валідні,
стандартизовані
психодіагностичні методики, методи аналізу даних,
технології психологічної допомоги.
Інструменти та обладнання: психологічні прилади,
комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні та комунікаційні
технології.
Академічні
Можливість
продовжувати
освіту
за
другим
права
(магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових
випускників
кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
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ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти
Обсяг освітньої - на базі повної загальної середньої освіти становить 240
програми у ЄКТС кредитів ЄКТС.
на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заклад
вищої освіти має право визнати та зарахувати не більше
60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої
освітньої програми підготовки
молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста)
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути
спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, що
визначені цим Стандартом вищої освіти.
ІV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
застосування основних психологічних теорій та методів
та характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК3.
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,
ЗК9 Здатність працювати в команді.
ЗК10. 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;
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
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предметної області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення
здорового способу життя.
Спеціальні
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним
(фахові, предметні) апаратом психології
компетентності
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного
та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення,
функціонування та розвитку психічних явищ.
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки,
діяльності та вчинків.
СК4. Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний
психодіагностичний інструментарій
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та
здійснювати психологічне дослідження
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки та
рекомендації
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну
допомогу (індивідуальну та групову)
СК9.
Здатність
здійснювати
просвітницьку
та
психопрофілактичну відповідно до запиту
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики
СК12. Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
V Нормативний зміст підготовки бакалавра, сформульований у
термінах результатів навчання
ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні
проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування
психічних явищ в контексті професійних завдань
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.
ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний
інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо)
психологічного дослідження та технології психологічної допомоги
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ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору
первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження
ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки
ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців
і нефахівців.
ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення
щодо їх розв’язання
ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну
позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних
особливостей співрозмовника
ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати
ефективність власних дій
ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід,
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника.
ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.
ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових
завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.
ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання
та саморозвитку
ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної
діяльності психолога
ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській
діяльності.
ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й
оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії
VІ Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня
вищої освіти
Атестація здійснюється у формі:
Форми атестації
здобувачів вищої
публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи
освіти
та атестаційного екзамену.
Вимоги
до
Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання
кваліфікаційної
складної спеціалізованої задачі чи практичної проблеми у
роботи
сфері психології, що передбачаає застосування основних
психологічних теорій та методів та характеризуються
комплексністю і невизначеністю умов.
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного
плагіату, фальсифікації та фабрикації.
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Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на
офіційному сайті або в репозиторії закладу вищої освіти.
Вимоги до
Кваліфікаційний іспит за спеціальністю повинен
кваліфікаційного
перевіряти досягнення результатів навчання, визначених
іспиту
цим Стандартом вищої освіти та освітньою програмою.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких
процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників закладів вищої освіти і
здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним
стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.
VIII. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт
вищої освіти
- Закон України від 01.07.2014 р. No 1556 VII «Про вищу освіту» [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19];
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- Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19];
- Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. No 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п];
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011 - п];
- Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені
Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі
змінами)
[Електронний
ресурс].
–
режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osvitii-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003: 2010ДК
003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com];

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка
Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку
підготовки бакалаврів зі спеціальності 053 «психологія» та результати навчання,
які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним
виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між
собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1
показує відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів
НРК. В таблиці 2 показана відповідність результатів навчання та
компетентностей.
Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та
інших видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом
компетентностей.
Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є
вичерпним. Заклади вищої освити при формуванні профілю освітніх програм
можуть вказувати додаткові компетентності і результати навчання.
Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації
здобувачів вищої освіти.
Рекомендовані джерела
- Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти (ESG) [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/
04_2016_ESG_2015.pdf];
- International Standard Classification of Education (ISCED 2011): UNESCO Institute
for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/education/ documents/isced –
2011 - en.pdf];
- ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISC ED - F 2013):UNESCO Institute
for Statistics [Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced
– fields – of – education – training - 2013.pdf];
- Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації [Режим доступу:
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_rozroblennya_osv_program_2014_tempus office.pdf];
- Національний освітній глосарій: вища освіта [Режим доступу: http://
ihed.org.ua/images/doc/04_2016_glossariy_Visha_osvita_2014_tempus - office.pdf];
- Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційноаналітичний огляд [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/
doc/04_2016_Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf];
- Європейська кредитна трансферна накопичувальна система: Довідник
користувача [Режим доступу: http: //ihed.org.ua /images/doc/ 04_2016_ECTS_Users
_Guide - 2015_Ukrainian.pdf];
- EQF – LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим
доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac - eqf/files/brochexp_en.pdf];
- QF - EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area
[Режим доступу:http://www.ehea.info/article - details.aspx?ArticleId=67];
- TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та
прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/].
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Таблиця 1.
Матриця відповідності
визначених Стандартами компетентностей дескрипторам НРК (за 6 – м
рівнем, бакалаврським)
Класифікація
компетентностей за
НРК

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10
ЗК11
СК1
СК2
СК3
СК4
СК5
СК6
СК7
СК8
СК9
СК10
СК11
СК12

Знання
Зн 1 Концептуальні
знання, набуті у
процесі навчання та
професійної
діяльності,
включаючи певні
знання сучасних
досягнень
Зн 2 Критичне
осмислення основних
теорій, принципів,
методів, понять у
навчанні та
професійної
діяльності

Зн 1, Зн 2

Зн 2
Зн 1, Зн 2
Зн 1, Зн 2

Зн 2
ЗН1
Зн 1
Зн1, Зн2
Зн1, Зн2
Зн 1, Зн 2
Зн 2
Зн 1
Зн 1

Уміння
УМ 1 Розв’язання
складних
непередбачуваних
задач і проблем у
спеціалізованих
сферах професійної
діяльності та або
навчання, що
передбачає збирання
та інтерпретацію
інформації (даних),
вибір методів та
інструментальних
засобів застосування
інноваційних підходів

Комунікація
К 1 донесення до
фахівців і нефахівців
інформації, ідей,
проблем, рішень та
власного досвіду в
галузі професійної
діяльності
К 2 Здатність
ефективно
формувати
комунікативну
стратегію

Загальні компетентності
Ум 1
К 1, К 2
Ум 1
Ум 1
Ум 1
Ум 1
К1
К2
К 1, К 2
К 1, К 2
К2
К1
Спеціальні компетентності

Автономія та
відповідальність
АВ1 Управління
комплексними діями
або проектами,
відповідальність за
прийняття рішень у
непередбачуваних
умовах
АВ2 Відповідальність
за професійний
розвиток окремих осіб
та/або груп осіб,
здатність до
подальшого навчання з
високим рівнем
автономності
АВ 1, АВ 2

АВ 1, АВ 2
АВ 1
АВ 1

Ум 1

АВ 1
АВ 2
АВ 2
АВ 1

Ум 1
Ум 1
Ум 1
Ум 1
Ум1
Ум 1
Ум 1

К 1, К 2
К1
К 1, К 2
К 1, К 2

АВ1
АВ 1
АВ 1
АВ 1
АВ 1
АВ 1, АВ 2
АВ 2
АВ 1
АВ 2
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Таблиця 2.

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей.
Програмні результати навчання

Компетентності

Інтегр
альна
компе
тентні
сть
ПР1 Визначати,
аналізувати та
+
пояснювати
психічні
явища,
ідентифікувати
психологічні
проблеми та пропонувати шляхи
їх розв’язання
ПР2 Демонструвати
розуміння
закономірностей та особливостей
розвитку
і
функціонування
психічних явищ
в контексті
професійних завдань
ПР3
Здійснювати
пошук
інформації з різних джерел для
вирішення професійних завдань в
т.ч.
з
використанням
інформаційно-комунікаційних
технологій
ПР4 Здійснювати
реферування
наукових джерел, обґрунтовувати
власну позицію, робити самостійні
висновки
ПР5 Самостійно обирати та
застосовувати валідний і надійний
психодіагностичний
інструментарій
(тести,
опитувальники,
проективні
методики тощо) психологічного
дослідження
та
технології

+

1

2

Загальні компетентності
3
4
5
6
7
8 9

+

+

+

10

11 1

2

Спеціальні (фахові) компетентності
3 4
5
6 7
8 9
10 11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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психологічної допомоги
ПР6 Формулювати мету, завдання
дослідження, володіти навичками
збору
первинного
матеріалу,
вміння дотримуватися процедури
дослідження
ПР7 Рефлексувати та критично
оцінювати
достовірність
одержаних
результатів
психологічного
дослідження,
формулювати
аргументовані
висновки
ПР8 Презентувати
результати
власних
досліджень
усно / письмово
для
поінформованої
аудиторії,
формулювати розгорнутий аналіз
та тези досліджень
ПР9 Пропонувати власні способи
вирішення психологічних задач і
проблем у процесі професійної
діяльності,
приймати
та
аргументувати
власні рішення
щодо їх розв’язання
ПР10
Формулювати
думку
логічно, доступно, дискутувати,
обстоювати
власнупозицію,
модифікувати
висловлювання
відповідно до
культуральних
особливостей співрозмовника
ПР11 Складати та реалізовувати
план консультативного процесу з
урахуванням специфіки запиту та
індивідуальних
особливостей
клієнта,
встановлювати
ефективність власних дій

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

++

+

+

+ +

++++

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

+
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ПР12 Складати та реалізовувати
програму психопрофілактичних та
просвітницьких
дій,
заходів
психологічної допомоги у формі
лекцій, бесід, круглих столів, ігор,
тренінгів, тощо, відповідно до
запиту
ПР13 Емпатійно
взаємодіяти,
вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися
доосіб,щомаютьінші
культуральні чи гендерно-вікові
особливості
ПР14 Демонструвати
навички
командної роботи у
процесі
вирішення фахових завдань
ПР15
Демонструвати
відповідальне
ставлення
до
професійного самовдосконалення,
навчання та саморозвитку
ПР16 Знати та дотримуватися
етичних принципів
професійної
діяльності психолога
ПР17 Демонструвати соціально
відповідальну
та
свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним та демократичним
цінностям
ПР18
Розуміти
важливість
збереження здоров’я (власного й
навколишніх) та за потреби
визначати зміст
запиту
до
супервізії

+
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