
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до навчального плану 

 

Код та найменування спеціальності  053 Психологія 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Освітньо-професійна програма Психологія 

Форма навчання Денна (Заочно-дистанційна) 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної  

системи та строк навчання 240 кредитів, 4 роки на базі повної загальної середньої освіти 

Навчальний план затверджено Вченою радою університету від 31 травня 2021 р.,протокол  

№6 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання Студентами факультету 

психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти можуть стати громадяни України або громадяни інших 

країн. Абітурієнти повинні мати атестат про повну середню освіту встановленого зразка або 

документ про професійну середню освіту встановленого зразка, сертифікат зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики,  української мови та літератури,  біології або іноземної 

мови. Абітурієнти, які мають вказані документи,  додаткових вступних випробувань  не 

проходять. 

 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

                                                             I.Цикл загальної підготовки     

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК5. Здатність бути критичним та 

самокритичним 

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 України; предметної 

області, її місця у загальній 

системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності 

Історія України 



форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності: 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну допомогу 

відповідно до запиту 

СК10.Здатність дотримуватись 

норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ЗК1.  Здатність   застосовувати   

знання   у   практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

рекомендації 

СК11. Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності. 

Філософія 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4.   Здатність   вчитися   і   

оволодівати   сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії 

СК11. Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

 

Іноземна мова 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

Іноземна мова за 

фахом. Початковий 



професійної діяльності. 

ЗК4.   Здатність   вчитися   і   

оволодівати   сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії 

СК11.   Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

навчання та саморозвитку рівень 

Інтегральна компетентність. 

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 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

Анатомія, фізіологія, 

еволюція нервової 

системи. Фізіологія 

поведінки 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

СК11. Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

Теорія ймовірності та 

математична 

статистика. Вища 

математика 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання.  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

Порівняльна 

психологія. 

Зоопсихологія 



СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології.  

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  

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел.  

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. 

СК1.   Здатність   оперувати   

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

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 

СК7. Здатність аналізувати та 

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.  

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі  професійної  

діяльності,  приймати  та  

аргументувати  власні  рішення щодо 

їх розв’язання 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

 

 

 

 

Загальна психологія.  

Вступ до психології 



систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

рекомендації 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій;  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями. 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології;  

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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання;  

ПР2. Розуміти закономірності, 

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; 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

Загальна психологія. 

Пізнавальні процеси 

ЗК1.Формування здатності 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, пов’язаних 

з психологією особистості; 

ЗК2. Опанування знань з 

психології особистості, 

формування розуміння предметної 

області та професійної діяльності; 

ЗК3. Розвиток навичок 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

ЗК4. Формування здатності 

вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

ЗК5. Формування здатності бути 

критичним і самокритичним; 

ЗК6. Формування здатності 

приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК7. Розвиток здатності 

генерувати нові ідеї 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання, ґрунтуючись на 

різних теорій особистості; 

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 стосовно 

характеристик особистості; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

Загальна психологія. 

Психологія 

особистості 



(креативність); 

ЗК8. Формування  навичок 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК10. Розвиток здатності 

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; 

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; 

СК1. Формування здатності 

оперувати категоріально-

понятійним апаратом  психології 

особистості; 

СК2. Формування здатності до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ; 

СК3. Формування здатності до 

розуміння природи поведінки, 

діяльності та вчинків людини, 

спираючись на теоретичні 

підґрунтя різних теорій 

особистості; 

СК4. Розвиток здатності 

самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел; 

СК7. Формування здатності 

аналізувати та систематизувати 

одержані результати, 

формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації; 

СК9. Розвиток здатності 

здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту; 

СК10. Формування здатності 

дотримуватися норм професійної 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тощо, відповідно до вимог замовника; 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності; 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку; 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності. 

 

 



етики; 

СК11. Розвиток здатності до 

особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ЗК1. Вміння використовувати 

отримані знання з курсу в 

практичній діяльності  

ЗК2. Ознайомлення з 

теоретичними концепціями, 

підходами та теоріями емоцій та 

волі  

ЗК4. Відкриття основних понять 

емоційно-вольового простору 

особистості  

СК2. Ознайомлення з основними 

закономірностями функціонування 

емоцій та вольові регуляції  

СК3. Відкриття основних понять 

емоційно-вольового простору 

особистості 

СК4. Ознайомлення з 

теоретичними концепціями, 

підходами та теоріями емоцій та 

волі 

 

ПР1Знання основних понять, 

закономірностей емоційно-вольових 

особливостей 

ПР2. Знання особливостей емоційних 

станів, структури вольового акту, 

знання технологій та форм регуляції 

емоційно-вольової активності 

особистості  

ПР4.Уміння вільно орієнтуватися у 

літературі з проблем психології емоцій 

та волі  

ПР3. Знання теорій виникнення емоцій 

та теорій волі (Ч.Дарвін, Кеннон-Бард, 

П.В.Симонов, Дж.Ланге, І.М. Сеченов, 

Л.С.Виготський, К.Левін, 

С.Д.Максименко и О.П.Саннікова )  

ПР5. Вміння сформувати і виконати 

програму спостереження та 

експерименту з проблем психології 

емоцій та волі  

ПР7. Знання методів 

експериментального дослідження 

емоцій та волі 

ПР9. Вміння застосовувати дані і 

положення психології емоцій та волі 

для аналізу життєвих ситуацій, 

психологічної корекції  

ПР10. Вміння застосовувати знання з 

психології емоцій та волі у 

повсякденному житті 

ПР11.Вміння застосовувати знання з 

психології емоцій та волі у 

повсякденному житті 

Загальна психологія. 

Емоційно-вольові 

процеси 

ЗК1. Здатність застосовувати 

теоретичні знання з основ 

загальної психології пізнавальні 

процеси в практичних ситуація; 

ЗК2. Розумітися на 

експериментальних методах 

вивчення пізнавальної сфери 

особистості для розуміння в 

цілому діяльності психолога-

фахівця; 

ЗК3. Удосконалення умінь та 

навичок використання 

інформаційних ресурсів у 

професійній практичній діяльності 

в умовах змішаного або 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел для виконання звітної 

контрольної роботи; 

ПР4. Робити самостійні ґрунтовні 

висновки за результатами 

опрацювання звітної роботи; 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(методики, тести) психологічного 

дослідження пізнавальних процесів; 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження пізнавальних процесів 

при написанні звітної роботи, володіти 

навичками збору матеріалу, 

Експериментальна 

психологія та 

практикум з 

психології 



дистанційного навчання; 

ЗК4. Здатність вчитися сучасним 

методам дослідження пізнавальної 

діяльності; 

ЗК5. Здатність критично 

оцінювати результати проведених 

досліджень з вивчення 

пізнавальної сфери; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріями та поняттями 

експериментальної психології 

пізнавальних процесів; 

СК3. Здатність розуміти природу 

поведінки, діяльності, вчинків 

досліджувальних при проведенні 

експериментальних методик; 

СК4. Здатність самостійно збирати 

емпіричний матеріал, критично 

опрацьовувати результати 

проведених методів вивчення 

пізнавальних процесів, 

аналізувати та узагальнювати 

отримані результати; 

СК5. Здатність використовувати 

валідні і надійні 

психодіагностичні методи та 

методики; 

СК6. Здатність самостійно 

організувати та провести 

психологічне дослідження 

пізнавальної сфери; 

СК7. Здатність проаналізувати 

отримані дані, їх систематизувати, 

сформулювати висновки та 

рекомендації. 

дотримуватися процедури 

дослідження пізнавальної сфери; 

ПР7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження пізнавальних процесів, 

формулювати висновки на основі 

узагальнення результатів; 

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень пізнавальних процесів у 

вигляді письмового звіту для 

замовників (фахівців (викладач) та 

нефахівців (досліджувальних); 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, модифікувати (при 

необхідності) до культурних 

особливостей співрозмовника 

(замовника досліджень); 

ПР13. Взаємодіяти, вступати в 

комунікацію, бути зрозумілим до осіб 

інших культур (при необхідності); 

ПР16. Дотримуватись діяльності 

психолога-фахівця при проведенні 

досліджень. 

 

ЗК1. Формування здатності 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, пов’язаних 

з психологією віку; 

ЗК2. Опанування знань з вікової 

психології, формування розуміння 

предметної області та професійної 

діяльності; 

ЗК3. Розвиток навичок 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

ЗК4. Формування здатності 

вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

ЗК5. Формування здатності бути 

критичним і самокритичним; 

ЗК6. Формування здатності 

приймати обґрунтовані рішення; 

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 

Вікова психологія 



ЗК7. Розвиток здатності 

генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК8. Формування  навичок 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК10. Розвиток здатності 

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; 

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; 

СК1. Формування здатності 

оперувати категоріально-

понятійним апаратом вікової 

психології; 

СК2. Формування здатності до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ; 

СК3.Формування здатності до 

розуміння природи поведінки, 

діяльності та вчинків дитини; 

СК4. Розвиток здатності 

самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел; 

СК5. Формування здатності 

використовувати валідний і 

надійний психодіагностичний 

інструментарій; 

СК6. Розвиток здатності 

самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження вікових 

особливостей та розвитку дитини; 

СК7. Формування здатності 

аналізувати та систематизувати 

одержані результати, 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги; 

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; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання  відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

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; 

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. 

 



формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації; 

СК8. Розвиток здатності 

організовувати та надавати 

психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

СК9. Розвиток здатності 

здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту; 

СК10. Формування здатності 

дотримуватися норм професійної 

етики; 

СК11. Розвиток здатності до 

особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

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.  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології.  

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.  

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації.  

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

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  

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  

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  

Психофізіологія 



психопрофілактичну відповідно до 

запиту  

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

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 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 7 

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. 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології  

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

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.  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку  

 

Диференційна 

психологія 



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  

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)  

СК11. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики  

СК12. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

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; 

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. 

СК3.   Здатність   до   розуміння   

природи   поведінки, діяльності та 

вчинків. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника 

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 

Безпека існування у 

сучасному суспільстві 



СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту 

СК10.Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології; 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій; 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні процеси, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання; 

ПР2. Розуміти закономірності

 та особливості розвитку і 

функціонування психічних процесів  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 психічних процесів; 

ПР6. Формулювати  мету,  завдання 

патопсихологічного та 

нейропсихологічного дослідження,  

володіти  навичками  збору 

первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження. 

Нейропсихологія та 

патопсихологія 

 

 

 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним; 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення; 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом  історії психології; 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв'язання;  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій;  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

ПР14. Ефективно виконувати різні 

Історія психології 

 

 

 

 

 

 

 



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 

історико-психологічну 

інформацію з різних джерел. 

 

ролі у команді в процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі 

демонструвати лідерські якості. 

 

 

 

 

 

 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків  

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел  

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту  

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання.  

ПР2. Розуміти закономірності, 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань та 

проведення психотерапії.  

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

психотерапевта.  

Основи психотерапії  

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); 

ЗК10.Здатність  реалізувати  свої  

права  і  обов’язки  як члена 

суспільства, усвідомлювати 

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 

культурно-історичної теорії і 

діяльнісного підходу; 

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 аналізу літературних 

Історія Харківської 

психологічної школи 



цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку. 

СК1. Здатність   оперувати   

категоріально-понятійним 

апаратом психології; 

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; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики; 

СК11. Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

джерел; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з психології здоров’я у 

практичних ситуаціях 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

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; 

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. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у галузі 

здоров’я та пропонувати шляхи їх 

розв’язання  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань з 

підтримки здоров’я  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію 

щодо розуміння психологічного 

здоров’я, робити самостійні висновки 

за результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

дослідження психологічного здоров’я, 

формулювати  мету,  завдання  

дослідження,  володіти  навичками  

Психологія здоров’я 



аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну діяльність 

відповідно до запиту. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки 

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем підтримки психологічного 

здоров’я у процесі  професійної  

діяльності 

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)  

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; 

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. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11.   Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності 

 

Елітарна і масова 

культура: український 

вимір 

-  -  Вибіркові дисципліни 

-   Міжфакультетські 

дисципліни 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

 ЗК1. Здатності застосовувати ПР1. Аналізувати та пояснювати Математичні методи в 



знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Володіння навичками 

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК6. Здатності приймати 

обґрунтовані рішення.  

СК7. Здатності аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації   

 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання; 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел; 

ПР7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки; 

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

психології 

ЗК1. Вміння використовувати 

отримані знання з курсу в 

практичній діяльності 

ЗК2. Розуміння предмета, 

об’єкту, основного 

категоріального апарату  і 

загального методичного арсеналу 

соціальної психології 

СК1. Розуміння предмета, 

об’єкту, основного 

категоріального апарату  і 

загального методичного арсеналу 

соціальної психології 

СК3. Осягнення основних 

сучасних уявлень про 

закономірності поведінки і 

діяльності людей, обумовлених 

включенням їх до соціальної 

групи, а також характеристики 

самих груп 

СК2. Вивчення традиційних 

питань соціальної психології  

СК11. Озброєння студентів 

такими здобутками сучасної 

психологічної науки, які б 

сприяли їх особистісному та 

професійному становленню  

 

ПР1. Знати основні поняття соціальної 

психології; соціально-психологічні 

особливості розвитку особистості; 

соціально-психологічні особливості 

розвитку груп; соціально-психологічні 

особливості спілкування 

ПР2. Знати основні поняття соціальної 

психології; соціально-психологічні 

особливості розвитку особистості; 

соціально-психологічні особливості 

розвитку груп; соціально-психологічні 

особливості спілкування 

 ПР3. Знати основні поняття соціальної 

психології; соціально-психологічні 

особливості розвитку особистості; 

соціально-психологічні особливості 

розвитку груп; соціально-психологічні 

особливості спілкування 

ПР9. Орієнтуватися в проявах 

соціально-психологічних феноменів;  

ПР10. Використовувати отримані 

знання для оптимізації спілкування з 

людьми, саморозвитку та 

самовдосконалення 

ПР13. Володіти навичками соціально-

психологічного аналізу;  

ПР14. Володіти способами ефективної 

взаємодії 

Соціальна психологія 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної 

діяльності. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

ПР1Аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

Психодіагностика 



самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії. 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

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 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

відповідно до запиту. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

психологічної допомоги. 

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. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з основ ПК  у практичних  

ситуаціях; 

ЗК2. Розумітися в методах 

консультування, в основних 

напрямах консультування; 

ЗК3. Удосконалення умінь та 

навичок використання 

інформаційних ресурсів у 

професійній практичній 

діяльності в умовах змішаного 

або дистанційного навчання; 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями; 

ЗК5. Здатність критично 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми, які виникають в 

психологічному консультуванні; 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку особистості в 

контексті  психологічного 

консультування; 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій  

для  проведення  психологічного 

консультування; 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем, які виникають в процесі 

Основи 

психологічного 

консультування 



оцінювати результати своєї 

консультативної практики; 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї, вживати різні підходи до 

проведення консультування, 

висувати різні гіпотези; 

ЗК8. Здатність формувати 

навички міжособистісної 

взаємодії з клієнтами і колегами; 

СК1.Здатність оперувати 

категоріями та поняттями  

психологічного консультування; 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду психологічного 

консультування; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки дітей та 

дорослих, конфліктів, що 

виникають у них при взаємодії; 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу, 

індивідуальну та групову, при 

роботі з різними категоріями 

клієнтів; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики при 

проведенні психологічного 

консультування; 

СК11. Здатність до професійного 

та особистісного 

самовдосконалення в області 

психологічного консультування. 

психологічного консультування; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, модифікувати висловлювання  

відповідно  до  культурних  

особливостей   клієнта   консультанта; 

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта; 

ПР12.Сладати та реалізовувати 

програми психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, ігор, круглих столів, тренінгів; 

ПР13. Взаємодіяти, вступати в 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до клієнтів, що 

мають інші культурні та гендерно-вікові 

відмінності; 

ПР15. Відповідно ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку; 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватись 

етичних принципів психологічного 

консультування; 

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 та 

оточення) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з основ сімейного 

консультування  у практичних  

ситуаціях; 

ЗК2. Розумітися в методах 

консультування, в основних 

напрямах  сімейного 

консультування; 

ЗК3. Удосконалення умінь та 

навичок використання 

інформаційних ресурсів у 

професійній практичній 

діяльності в умовах змішаного 

або дистанційного навчання; 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями; 

ЗК5. Здатність критично 

оцінювати результати своєї 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми, які виникають у 

сімейному психологічному 

консультуванні; 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку особистості в 

контексті  сімейного психологічного 

консультування; 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій для 

проведення сімейного психологічного 

консультування; 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем, які виникають в процесі 

сімейного консультування; 

ПР10.Формулювати думку логічно, 

Сімейне 

консультування 



консультативної практики; 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї, вживати різні підходи до 

проведення сімейного 

консультування, висувати різні 

гіпотези; 

ЗК8. Здатність формувати 

навички міжособистісної 

взаємодії з клієнтами і колегами; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріями та поняттями  

сімейного консультування; 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду психологічного 

консультування; 

 СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки дітей та 

дорослих, конфліктів, що 

виникають у них при взаємодії; 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу, 

індивідуальну та групову, при 

роботі з дітьми та сім’ями; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики при 

проведенні сімейного 

консультування; 

СК11.Здатність до професійного 

та особистісного 

самовдосконалення в області 

сімейного консультування. 

 

 

доступно, модифікувати висловлювання  

відповідно до культурних особливостей 

клієнта консультанта; 

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта; 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програми психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, ігор, круглих столів, тренінгів; 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження (на прикладі 

конкретної сім’ї); 

ПР7. Рефлексувати та критично 

ініціювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження конкретної сім’ї, 

формулювати аргументовані висновки; 

ПР8. Презентувати результати власного 

дослідження усно та письмово для 

фахівців і нефахівців; 

ПР13. Взаємодіяти¸ вступати в 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до клієнтів, що 

мають інші культурні та гендерно-вікові 

відмінності; 

ПР15. Відповідно ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку; 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватись 

етичних принципів психологічного 

консультування; 

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 та 

оточення) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з юридичної психології у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

юридичної діяльності. 

ЗК4. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у галузі 

юридичної психології та пропонувати 

шляхи їх розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

Юридична психологія 



суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК6. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем основних складових 

частин і напрямів юридичної 

психології (правова, 

кримінальна, судова, 

пенітенціарна психологія і ін.). 

ЗК7. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності у 

сфері різних видів юридичної 

діяльності. 

ЗК9. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації щодо 

психологічних аспектів 

професійної діяльності і вимог до 

формування професійно-

важливих якостей юристів 

різного профілю (слідчих, 

оперативних і прокурорських 

працівників, суддів, юрист-

консульт, адвокатів і ін.). 

СК1. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

юристам щодо призначення і 

проведення судово-

психологічної і комплексних 

судових експертиз, використання 

їх результатів на практиці. 

СК2. Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК4. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності 

та підвищувати професійну 

технологій, для вирішення професійних 

завдань з різних видів юридичної 

діяльності. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію 

щодо розуміння різних видів юридичної 

діяльності, робити самостійні висновки 

за результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР5. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР8. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

дослідження з різних видів юридичної 

діяльності, формулювати мету, завдання  

дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження. 

ПР9. Аналізувати та систематизувати 

одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації 

щодо психологічних аспектів 

професійної діяльності і вимог до 

формування професійно-важливих 

якостей юристів різного профілю 

(слідчих, оперативних і прокурорських 

працівників, суддів, юрист-консульт, 

адвокатів і ін.). 

ПР12. Організовувати та надавати 

психологічну допомогу (індивідуальну 

та групову) юристам щодо призначення 

і проведення судово-психологічної і 

комплексних судових експертиз, 

використання їх результатів на 

практиці. 

ПР15. Узагальнювати результати 

власних наукових досліджень у формі 

наукових звітів різних форм (тез, 

статей, доповідей, презентацій). 

Складати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій з різних видів 

юридичної діяльності щодо заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів. 



кваліфікацію. 

СК8. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

ЗК1. Здатність  застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; 

ЗК6. Здатність  приймати 

обґрунтовані рішення; 

ЗК9. Здатність  працювати в 

команді; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології праці та 

організаційної психології; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків в організаційному 

контексті. 

 

ПР2. Розуміти закономірності 

таособливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі  професійної  

діяльності,  приймати  та  

аргументувати  власні  рішення щодо їх 

розв’язання; 

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 

Психологія праці та 

організаційна 

психологія 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з педагогічної психології 

у практичних ситуаціях в 

навчальній та виховній 

діяльності; 

ЗК2. Знання та розуміння 

процесів когнітивного та 

особистісного розвитку людини 

для майбутньої професійної 

діяльності; 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій, а саме їх 

удосконаленню у професійній 

педагогічній діяльності; 

ЗК4. Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними знаннями 

з теорій та технологій психолого-

педагогічної підтримки 

освітнього процесу; 

ЗК5. Здатність бути критичним 

та самокритичним при 

обговоренні різних підходів 

освітньої діяльності; 

ЗП6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення на основі 

вивчення різних психолого-

педагогічних підходів; 

ЗП7. Здатність генерувати ідеї 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

технічні явища стосовно когнітивного 

та особистісного розвитку, 

ідентифікувати психолого-педагогічні 

проблеми освітнього процесу, 

пропонувати шляхи їх розв’язання, 

спираючись на конкретні теорії та 

методи навчання та виховання; 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психолого-педагогічних 

задач і проблем, які розглядаються в 

ході навчання при підсумковому 

оцінюванні, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо розв’язання 

конкретних психолого-педагогічних 

ситуацій; 

ПР16. Знати, розуміти та дотримувати 

діяльності психолога-фахівця. 

 

Педагогічна 

психологія 



для вирішення конкретних 

психолого-педагогічних 

ситуацій; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріями та поняттями 

педагогічної психології; 

СК2. Здатність до аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння різних 

підходів вивчення процесу 

навчання; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки діяльності та 

вчинків дітей та підлітків на 

основі існуючих підходів 

когнітивного та особистісного 

розвитку людини; 

СК4. Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психолого-

педагогічні концепції навчання з 

різних джерел при підготовці до 

семінарів, написання аудиторної 

контрольної роботи; 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психолого-педагогічну 

допомогу (поради) через аналіз 

конкретних психолого 

педагогічних ситуацій; 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку роботу відповідно 

до захисту (аналіз конкретних 

психолого-педагогічних 

ситуацій); 

СК10.Здатність дотримуватися 

норм професійної етики; 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення навчання та 

саморозвитку. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з клінічної 

психодіагностики у практичних 

ситуаціях; 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями 

з клінічної психодіагностики; 

ЗК5. Здатність бути критичним 

до різних методів 

психодіагностики і 

самокритичним; 

СК1. Здатність оперувати 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у психічно 

хворих та пропонувати шляхи їх 

розв’язання  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення завдань 

психодіагностики; 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

Клінічна 

психодіагностика 



категоріально-понятійним 

апаратом клінічної психології; 

СК5. Здатність використовувати 

валідний психодіагностичний 

інструментарій в клініці; 

СК6. Здатність самостійно 

планувати та здійснювати 

психологічне дослідження в 

клініці; 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки для 

лікарів та рекомендації для 

хворих. 

 

психодіагностичний інструментарій 

дослідження хворих, 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 та письмово 

для фахівців  

ПР15.Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку; 

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження психічного здоров’я 

(власного й оточення).  

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 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності, 

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 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження 

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 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

Педагогіка 



слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності 

ЗК1.Здатність застосування 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями 

ЗК3. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК4. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

ЗК5.Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК6.Здатність працювати в 

команді. 

ЗК7.Здатність   самостійно   

збирати   та   критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел. 

ЗК8.Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

ЗК9.Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

рекомендації. 

ЗК10.Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту. 

ЗК11.Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК1.Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

ПР1 Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у психічно 

хворих та пропонувати шляхи їх 

розв’язання  

Пр3. Здатність   самостійно   збирати   

та   критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

ПР4. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

ПР10. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати,  

формулювати  аргументовані  висновки  

та рекомендації. 

4. Здатність здійснювати просвітницьку 

та психопрофілактичну відповідно до 

запиту. 

ПР15. Здатність   до   особистісного   та   

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР16. Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Політична психологія 

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 

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.  

Вступ до фаху 



самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії. 

СК1.   Здатність   оперувати   

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

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 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

рекомендації 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел.  

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі  професійної  

діяльності,  приймати  та  

аргументувати  власні  рішення щодо їх 

розв’язання 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

 

 

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.  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології.  

СК4. Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання.  

ПР2. Розуміти закономірності, 

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 

Візуальна 

психодіагностика 



узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел.  

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій.  

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.  

 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги.  

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.  

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  

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.  

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій 

СК11.   Здатність   до   

особистісного   та   професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

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 

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати,  обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

  Курсова робота 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях  

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

психолога  

ЗК4. Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними знаннями  

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність)  

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології  

СК3. Здатність до розуміння 

природи, поведінки, діяльності та 

вчинків людини  

СК4. Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати, 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел  

СК5. Здатність використовувати 

надійний та валідний 

психодагностичний 

інструментарій в практичній 

діяльності психолога  

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати матеріал, 

формулювати аргументовані 

висновки з проходження 

ПР1. Орієнтуватися в різноманітних 

питаннях пов’язаних з методами 

психологічного дослідження  

ПР2.Аналізувати психологічні 

особливості та характеристики людини 

ПР3. Орієнтуватися в наукової 

літературі, яка присвячена питанням що 

пов’язані з основними видами роботи 

психологів в конкретних організаціях  

ПР4. Висловлювати й аргументувати 

свою точку зору 

ПР5. Засвоїти специфіку основних 

методів психологічного дослідження  

ПР6. Знати основні методи 

психологічного дослідження  

ПР8. Засвоїти основні види роботи 

психолога в конкретній організації  

 

Навчально-ознайомча 

практика без відриву 

від занять 



практики  

СК10. Здатність дотримуватись 

норм професійної етики  

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку  

 

-   Виробнича практика 

без відриву від занять 

ЗК1 здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями 

з організації та проведення 

соціально-психологічних 

тренінгів; 

ЗК3навичкивикористання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК5 здатність бути критичним і 

самокритичним за рахунок 

розвитку рефлексивної 

діяльності в тренінгу; 

ЗК8навички міжособистісної 

взаємодії; 

ЗК9 здатність працювати в 

команді при виконанні 

тренінгових завдань; 

СК1 здатність до опанування 

нових знань, методичних 

розробок, що накопичені у 

міжнародній психологічній 

практиці;СК3 здатність до 

розуміння  природи поведінки 

діяльності та вчинків учасника 

тренінгової групи; 

СК2 здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел; 

СК8 здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

СК9 здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту; 

СК10 здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 

СК11 здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

феномен групової роботи з точки зору 

різних психологічних підходів, 

оперувати категоріально-понятійним 

апаратом соціальної психології  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку іфункціонування 

групи в контексті завдань психологічної 

практики вирішення проблем 

професійного становлення психолога  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для визначення основних 

напрямків групової роботи, основних 

методів тренінгової роботи та етапів 

розвитку групи  

ПР5. Обирати та застосовувати 

психодіагностичний інструментарій 

дослідження групової динаміки та 

стадій розвитку групи, тощо  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, з використанням технік 

спілкування, основних комунікативних 

умінь (встановлення контакту, 

безоцінної поведінки, активного 

слухання, комунікації почуттів), 

толерантно ставитися до осіб, які є 

учасниками групи  та  мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності  

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі 

у команді у процесі вирішення завдань 

рольових ігор, у тому числі 

демонструвати лідерські якості  

ПР15.Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

розвивати комунікативні навички для 

ефективного спілкування з учасниками 

групи  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога ведучого 

Техніки соціально- 

психологічного 

тренінгу 



соціально-психологічного тренінгу  

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній груповій діяльності  

ЗК2. Здатність проведення 

дослідження на відповідному 

рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові 

ідеї: креативність.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань: мотивів.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки 

та/або практики.  

СК3. Здатність обирати і 

застосовувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності.  

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність: 

тренінгову, психотерапевтичну, 

консультативну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації; з 

використанням науково 

верифікаційних методів та 

технік.  

СК 10. Здатність розробляти та 

впроваджувати інноваційні 

методи психологічної допомоги 

клієнтам у складних життєвих 

ситуаціях.  

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання 

та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно комунікативних 

технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних 

методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та 

формулювати теоретичні висновки.  

Основи сексології 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з етнопсихології у 

практичних ситуаціях; 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями 

з етнопсихології; 

ЗК5. Здатність бути критичним 

до різних методів етнопсихології 

і бути самокритичним; 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом етнопсихології; 

СК5. Здатність використовувати 

валідний психодіагностичний 

ПР1.  Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання.  

ПР3.  Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

етнопсихологічних завдань; 

ПР5.  Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій, 

формулювати  мету,  завдання  

дослідження,  володіти  навичками  

Етнопсихологія 



інструментарій; 

СК6. Здатність самостійно 

планувати та здійснювати 

етнопсихологічне дослідження; 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки. 

 

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 та письмово для 

фахівців.  

ПР10.  Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР13.  Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях  

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення  

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії  

ЗК9. Здатність працювати в 

команді  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій  

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги)  

ПР7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки  

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога 

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії 

Основи неврозології 

та психіатрії 



(індивідуальну та групову)  

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту  

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку  

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; 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення при 

проведенні і аналізі методик. 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

СК1. Здатність   оперувати   

категоріально-понятійним 

апаратом проективної 

методології; 

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; 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

механізми психологічного захисту, 

ідентифікувати психологічні проблеми, 

що діагностуються малюнковими 

методами, та пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті знань про 

проективні методи. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення професійних 

завдань, а саме інтерпретації одержаних 

малюнків; 

ПР5. Обирати та застосовувати надійні 

та валідні психодіагностичні малюнкові 

методики; 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміти 

дотримуватися процедури дослідження 

при відпрацьовуванні методик; 

ПР7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаної 

проективної продукції, формулювати 

аргументовані висновки; 

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень письмово і усно в групі, для 

фахівців і нефахівців; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, відстоювати 

власну позицію; 

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 

Проективні методи 

дослідження 

особистості 



рекомендації; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

 

 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога; 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній діяльності; 

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я, власного й 

оточення 

ЗК1. Здатність   застосовувати   

знання   у   практичних ситуаціях 

ефективного вирішення 

конфліктів 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності у сфері 

психології конфліктів. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність   вчитися   і   

оволодівати   сучасними 

знаннями в області теоретичної 

та прикладної психології 

конфліктів. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК 6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, опанування технік 

взаємодії у конфліктних 

ситуаціях 

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; 

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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

феномен конфлікту з точки зору різних 

психологічних підходів, оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології конфліктів 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціонування 

конфлікту в контексті професійних 

завдань психологічної практики 

вирішення проблем та конфліктів 

людини та групи 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для визначення основних 

видів конфліктів, структурних 

елементів та етапів розвитку конфлікту 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами досліджень особливостей 

конфліктної взаємодії в матричних та 

переговорних іграх 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

емпіричного дослідження структурних 

та динамічних компоненти конфлікту, 

володіти навичками збору первинного 

матеріалу, що описує передумови 

виникнення конфліктів 

ПР7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність результатів, 

одержаних за допомогою методів 

семантичного диференціалу та  

картографування конфліктів 

формулювати аргументовані та 

достовірні висновки 

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень перебігу конфліктів, 

особливостей конфліктної поведінки  в 

усній формі для студенів групи та в 

якості зворотного зв’язку для 

досліджуваних 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, з використанням технік 

Психологія конфліктів 



способу життя. 

СК1. Здатність   оперувати   

категоріально-понятійним 

апаратом психології конфліктів 

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 особистості та груп у 

конфлікті 

СК4. Здатність   самостійно   

збирати   та   критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел 

СК5. Здатність  використовувати  

валідний  і  надійний 

психодіагностичний 

інструментарій для 

психодіагностики конфліктів 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати,  формулювати  

аргументовані  висновки  та 

рекомендації щодо поведінки 

особистості у конфлікті 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) з 

метою ефективного 

врегулювання конфліктних 

ситуацій 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну діяльність 

відповідно до запиту 

СК10.  Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11.  Здатність до  

особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

зниження напруги в конфлікті, 

дискутувати, обстоювати власну 

позицію в якості посередника в 

конфлікті 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій щодо засобів 

ефективного вирішення конфліктів  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які є 

учасниками конфлікту  та  мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі 

у команді у процесі вирішення завдань 

ділових та переговорних ігор, у тому 

числі демонструвати лідерські якості 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

розвивати комунікативні навички для 

ефективного спілкування з учасниками 

конфлікту 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога по вирішенню 

конфліктів 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати 

Психологія 

соматичних хворих 



предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології.  

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.  

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.  

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту.  

СК11. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики.  

шляхи їх розв’язання.  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел.  

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.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога.  

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії.  

ЗК1. Формування здатності 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях, 

пов’язаних з психологією віку; 

ЗК2. Опанування знань з вікової 

психології, формування 

розуміння предметної області та 

професійної діяльності; 

ЗК3. Розвиток навичок 

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 

Психологія 

дорослішання та 

зрілості 



використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

ЗК4. Формування здатності 

вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

ЗК5. Формування здатності бути 

критичним і самокритичним; 

ЗК6. Формування здатності 

приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК7. Розвиток здатності 

генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК8. Формування  навичок 

міжособистісної взаємодії; 

ЗК10. Розвиток здатності 

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; 

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; 

СК1. Формування здатності 

оперувати категоріально-

понятійним апаратом вікової 

психології; 

СК2. Формування здатності до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ; 

СК3. Формування здатності до 

розуміння природи поведінки, 

діяльності та вчинків дитини; 

СК4. Розвиток здатності 

самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну 

інформацію з різних джерел; 

СК8. Розвиток здатності 

організовувати та надавати 

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; 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

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; 

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. 

 

 

 



психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

СК9. Розвиток здатності 

здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту; 

СК10. Формування здатності 

дотримуватися норм професійної 

етики; 

СК11. Розвиток здатності до 

особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з психології в маркетингу 

та рекламі 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. 

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; 

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. 

СК1. Здатність оперувати 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у галузі 

практичної психології в маркетингу та 

рекламі, також пропонувати шляхи їх 

розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності, 

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 у рекламних 

дослідженнях 

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 

Практична психологія 

в маркетингу та 

рекламі 



категоріально-понятійним 

апаратом практичної психології в 

маркетингу та рекламі 

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 особистості (споживача) 

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 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі  професійної  

діяльності,  приймати  та  

аргументувати  власні  рішення щодо їх 

розв’язання 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

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 

ЗК2. здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психології 

підприємництва; 

ЗК3. навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК4. здатність до опанування 

нових знань, методичних 

розробок, що накопичені у 

міжнародній практиці з 

психології підприємництва; 

ПР1.Аналізувати та пояснювати 

феномен підприємництва з точки зору 

різних психологічних підходів, 

оперувати категоріально-понятійним 

апаратом психології підприємництва  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціонування 

підприємництва в контексті 

професійних завдань психологічної 

практики розвитку підприємницької 

активності людини  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

Психологія 

підприємництва 



СК3. уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, що 

стосуються психологічних 

аспектів формування особистості 

підприємця та розвитку 

підприємництва; 

СК5. здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності у 

підприємницькій сфері 

життєдіяльності; 

СК8. здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

починаючим та працюючим 

підприємцям(індивідуальну та 

групову); 

СК9. формування здатності 

здійснювати просвітницьку 

роботу щодо психологічних 

аспектів підприємницької 

діяльності; 

СК10. здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо й на 

основі етичних міркувань 

морального кодексу підприємця. 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для визначення основних 

структурних елементів підприємницької 

діяльності та соціально-психологічних 

особливостей особистості підприємця  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами досліджень особливостей 

психологічних бар’єрів щодо 

підприємницької діяльності та за 

результатами проектування власних 

бізнес-планів  

ПР5. Обирати та застосовувати 

психодіагностичний інструментарій 

дослідження особистості підприємця 

вміння визначати компоненти 

“підприємницького профілю” та їхні 

характеристики  

ПР8. Презентувати результати власних 

досліджень особистості підприємця  та 

приватних організацій в усній формі для 

студенів групи та в якості зворотного 

зв’язку для досліджуваних  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, аналізуючи ситуації, що 

сприяють формуванню 

підприємницького професійного 

вибору, дискутувати, обстоювати 

власну позицію під час захисту 

власного бізнес-плану  

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням індивідуальних 

особливостей людей, які планують 

займатись підприємницькою діяльністю  

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму просвітницьких дій щодо 

розвитку підприємницької активності 

студентів  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які є 

фізичними особами підприємцями та 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога бізнес-

консультанта  

 

 

Гарант освітньої програми  Валерій ОЛЕФІР    _____________________ 

 


