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Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

                                                      I. Цикл загальної підготовки 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

 ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями.  

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційнокомунікаційних 

технологій. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 

цінності.  

Глобальні проблеми 

сучасності 



ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки 

та/або практики. 

СК2. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження з елементами 

наукової новизни та / або 

практичної значущості. 

СК3. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки 

практичної 

діяльності. 

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу  

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології. 

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидісциплінарних командах. 

СК7. Здатність приймати фахові 

ПР1. здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих та методологічно 

спрямованих  знань із різних 

джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів та на 

основі методологічних засад 

психології; 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні 

висновки на основі методологічних 

принципів психології; 

ПР7. Доступно і аргументовано з 

урахуванням методологічних 

принципів психології представляти 

результати досліджень у писемній 

та усній формах, брати участь у 

фахових дискусіях. 

 

Методологічні 

проблеми психології 



рішення у складних і 

нерепередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

ЗК1. Застосовувати знання з 

методики викладання психології в 

навчальному процесі; 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

викладання, застосовувати 

креативні методи викладання 

психології; 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології; 

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами, вміти 

спілкуватися зі студентами в 

процесі навчання. 

 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацьовувати та аналізувати 

важливі знання із різних джерел із 

використанням  сучасних  

інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

ПР2. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні 

висновки при складанні конспектів 

лекцій; 

ПР6. Розробляти програми 

психологічних тренінгів, 

психотерапії, психологічних курсів; 

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень в письмовій та усній 

формах, брати участь у фахових 

дискусіях; 

ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової 

інформації та оцінювати її за 

критеріями адекватної; 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів, теорій, методів до 

методики викладання. 

Методика викладання 

психології 

-  -  Класичні і сучасні 

психоаналітичні теорії  

ЗК2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки 

СК2. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження з елементами 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань з методів 

багатовимірного аналізу із різних 

джерел із використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів 

багатомірного аналізу. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

за допомогою методів 

Методи багатомірного 

аналізу в психології  



наукової новизни 

СК3. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

 

 

багатомірного статистичного 

аналізу та формулювати теоретичні 

висновки. 

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових 

дискусіях 

ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук відповідної до 

сформульованої проблеми наукової 

інформації та оцінювати її за 

критеріями адекватності. 

-  -   

II. Цикл професійної підготовки 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з методів когнітивних 

процесів у практичних ситуаціях; 

ЗК3. Здатність регенерувати нові 

ідеї, спираючись на досягненнях 

інформаційного підходу; 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати психологічні 

проблеми, грунтуючись на 

сучасних досягненнях когнітивної 

психології; 

ЗК8. Здатність розробляти та 

управляти проектами. 

Спеціальні: 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз проблем 

сучасної психології, грунтуючись 

на досягненні інформаційного 

підходу; 

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність з 

використанням методів та технік 

вивчення мікроструктури та 

мікродинаміки психічної 

діяльності людини 

(психодіагностика, 

консультування тощо); 

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами в 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз знань із 

різних джерел з вивчення 

когнітивної психології; 

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти  результати 

дослідження когнітивної сфери  у 

пісемній та усній формах, доводити 

в дискусіях власну думку; 

ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук інформації до 

сформульованої викладачем 

проблеми когнітивної психології, 

оцінювати проблему за критеріями 

адекватної; 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію інформаційного 

підходу до різних умов, конкретних 

ситуацій, розвитку когнітивної 

сфери. 

 

 

Когнітивні процеси і 

методи їх дослідження 



мультидисциплінарних командах 

(з фахівцями в галузі 

природничих, соціальних, 

поведінкових наук; 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення, адаптуватися до нових 

ситуацій професійної діяльності; 

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності 

власної фахової компентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; 

ЗК2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні; 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності; 

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо; 

ЗК8. Здатність розробляти та 

управляти проектами; 

ЗК9. Здатність мотивувати людей 

та рухатись до спільної мети; 

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем гендерної психології та 

практики; 

СК2. Здатність  самостійно  

планувати,  організовувати  та 

здійснювати   дослідження   з   

елементами наукової новизни або 

практичної значущості; 

СК3. Здатність  обирати  і  

застосувати  валідні  та  надійні 

методи  психологічного  

дослідження  або  доказові  

методики  і  техніки практичної 

діяльності; 

СК4. Здатність здійснювати 

ПР1. Здійснювати пошук, 
опрацювання та аналіз професійно 
важливих знань із різних джерел 
щодо гендерної психології із 
використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних 
технологій;  
ПР2. Вміти організовувати та 
проводити психологічне 
дослідження із застосуванням 
валідних та надійних методів – 
виконання власного проекту з 
застосуванням методів інтерв’ю та 
усної історії; 
ПР3. Узагальнювати емпіричні 
дані, одержані при виконанні 
проекту, та формулювати 
теоретичні висновки; 
ПР4. Робити психологічний 
прогноз щодо розвитку 
особистості; 
ПР5. Розробляти програми 
психологічних інтервенцій 
консультування  і  провадити їх в 
індивідуальній та груповій роботі 
на прикладі обговорення кейсів на 
практичних заняттях; 
ПР7. Доступно і аргументовано 
представляти результати 
досліджень у письмовій та усній 
формах, брати участь у фахових 
дискусіях; 
ПР8. Оцінювати ступінь 
складності завдань діяльності та 
приймати рішення про звернення 
за допомогою або підвищення 
кваліфікації; 
ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 
опорою на етичні принципи та 

Гендерна психологія 



практичну психодіагностичну 

діяльність з використанням 

науково верифікованих методів та 

технік; 

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах; 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності; 

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію; 

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

 

загальнолюдські цінності в ході 
проведення інтерв’ю; 
ПР10. Здійснювати аналітичний 
пошук відповідної до 
сформульованої проблеми 
наукової інформації та оцінювати 
її за критеріями адекватності; 
ПР11. Здійснювати адаптацію та 
модифікацію існуючих наукових 
підходів і методів до конкретних 
ситуацій професійної діяльності. 
 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / 

або практики.  

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології.  

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями.  

СК10. Здатність розробляти та 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування 

тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість.  

Методи психокорекції 

та психотерапії 



впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам 

у складних життєвих ситуаціях.  

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; 

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності; 

СК3. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи роботи з кар’єрою; 

СК4. Здатність здійснювати 

практичну психологічну 

діяльність у роботі з кар’єрою з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік; 

 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань щодо кар’єрного 

процесу із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

ПР4. Робити психологічний прогноз 

щодо розвитку особистості, груп, 

організацій; 

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень кар’єрного процесу у 

писемній та усній формах, брати 

участь у фахових дискусіях; 

ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук відповідної до 

сформульованої наукової 

інформації та оцінювати її за 

критеріями адекватності. 

 

Психологія кар'єри 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми 

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

(фахові, емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної 

науки предметні) та / або 

практики. 

СК2. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження з елементами 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійних 

знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

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. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень, брати участь у фахових 

дискусіях.  

Виробнича 

(асистентська) 

практика 



наукової новизни або практичної 

значущості. 

СК3. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження або 

доказові методики і техніки 

практичної діяльності. 

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології. 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

 

 

 

 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

надбанні знання при підготовці та 

проведенні навчальних занять; 

ЗК3. Здатність бути креативним 

при проведенні навчальних занять, 

генерувати нові (за необхідністю) 

ідеї; 

ЗК4. Уміння виявляти проблеми (в 

дискусіях, проблемних лекціях, 

лекціях) та їх вирішувати сумісно 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійної 

важливої інформації із різних 

джерел для підготовки та 

проведення лекцій, практичних, 

лабораторних, семінарських занять, 

складання рецензій, есе, звітів тощо 

(в тому числі із використанням 

сучасних інноваційних технологій); 

ПР5. Розробляти програми 

Педагогічна 

(асистентська) 

практика 



зі здобувачами; 

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності при наявності 

в групах представників різних 

національностей та релігійних 

конфесій; 

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (дотримання 

професійної етики); 

ЗК7. Здатність діяти соціально-

відповідально та свідомо при 

проведенні навчальних занять; 

ЗК9. Здатність мотивувати 

здобувачів освіти при проведенні 

занять рухатися до спільної мети 

вирішення основної мети 

дисципліни. 

Спеціальні: 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз проблем 

психології при підготовці та 

проведенні навчальних занять; 

СК3. При проведенні 

лабораторних, практичних, 

тренінгових занять обирати та 

застосовувати валідні та надійні 

методики дослідження; 

СК4. Здатність  здійснювати 

практичну  діяльність, навчаючи 

здобувачів освіти технікам 

проведення практичних, 

тренінгових, психотерапевтичних, 

консультативних процедур; 

СК5. Здатність організовувати  та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність при проведенні 

профорієнтаційних заходів під час 

практик для школярів у сфері 

психології; 

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами у 

мультидисциплінарних командах; 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення, адаптуватися до 

непередбачених ситуацій, які 

тренінгів, консультування, 

психотерапії, провадити їх в групах 

під час проведення навчальних 

занять, оцінювати якість; 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали для професійної та 

профорієнтаційної діяльності; 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

 



виникають під час проведення 

навчальних занять; 

СК8. Здатність підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

СК10. Здатність впроваджувати 

інноваційні методи психологічної 

допомоги при проведенні 

тренінгових занять зі студентами. 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

психологічні знання у практичних 

ситуаціях та проводити 

дослідження.  

ЗК4. Уміння виявляти та 

вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї.  

ЗК5. Цінувати та поважати 

різноманітність та 

мультикультурність, 

ЗК 6. Діяти на основі етичних 

міркувань, ЗК7. Діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем кризової 

психології.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах. СК8. 

Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію,  

СК9. Дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР5.Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування 

тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР7. Брати участь у фахових 

дискусіях з проблем взаємодії 

людини із середовищем. 

ПР9. Вирішувати етичні екологічні 

дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

 

Переддипломна 

практика 



та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

психологічні знання у практичних 

ситуаціях та проводити 

дослідження.  

ЗК4. Уміння виявляти та 

вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї.  

ЗК5. Цінувати та поважати 

різноманітність та 

мультикультурність,  

ЗК 6. Діяти на основі етичних 

міркувань, ЗК7. Діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем кризової 

психології.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах. СК8. 

Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію,  

СК9. Дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими 

цінностями.  

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР5.Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування 

тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР7. Брати участь у фахових 

дискусіях з проблем взаємодії 

людини із середовищем. 

ПР9. Вирішувати етичні екологічні 

дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

 

 

Кризова психологія  

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

Психологія 

адиктивної поведінки  



ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / 

або практики.  

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології.  

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями.  

СК10. Здатність розробляти та 

впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам 

у складних життєвих ситуаціях.  

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування 

тощо), провадити їх в 

індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / 

або практики. 

СК4. Здатність здійснювати 

практичну діяльність (тренінгову, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

верифікованих методів та технік. 

СК8. Здатність оцінювати межі 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

 

Психологічні аспекти 

групової динаміки  



власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

еколого-психологічні знання у 

практичних ситуаціях та 

проводити дослідження.  

ЗК4. Уміння виявляти та 

вирішувати проблеми, генерувати 

нові ідеї.  

ЗК5. Цінувати та поважати 

різноманітність та 

мультикультурність,  

ЗК6. Діяти на основі етичних 

міркувань,  

ЗК7. Діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем екологічної 

психології.  

СК2. Здатність самостійно 

організовувати та здійснювати 

еколого-психологічне дослідження 

з елементами практичної 

значущості, обирати і застосувати 

валідні та надійні методи 

наукового дослідження.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології.  

 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань з 

інвайронментальних проблем із 

різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити еколого-психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

ПР5. Розробляти програми еколого-

психологічних інтервенцій, 

оцінювати їх якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми з 

екологічних проблем, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР7. Брати участь у фахових 

дискусіях з проблем взаємодії 

людини із середовищем. 

ПР9. Вирішувати етичні екологічні 

дилеми з опорою на норми закону, 

етичні принципи та 

загальнолюдські цінності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

 

Екологічна психологія  



СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах.  

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію, СК9. Дотримуватися 

у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та 

управляти проектами.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та / 

або практики.  

СК3. Здатність обирати і 

застосувати валідні та надійні 

методи наукового дослідження 

та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності.  

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно-

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

ПР4. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку особистості, 

груп, організацій.  

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових 

дискусіях.  

ПР8. Оцінювати ступінь складності 

завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за 

допомогою або підвищення 

кваліфікації. 

 

Соціально-

психологічні 

компетентність  для 

професійного 

розвитку (Soft Skills) 

/викладається 

англійською мовою/ 



непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

 ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних 

предметні) компетентності 

проблем психологічної науки та / 

або практики. СК2. Здатність 

самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з 

елементами наукової новизни та / 

або практичної значущості. СК3. 

Здатність обирати і застосувати 

валідні та надійні методи 

наукового дослідження та/або 

доказові методики і техніки 

практичної діяльності. СК4. 

Здатність здійснювати практичну 

діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, 

консультаційну, 

психодіагностичну та іншу 

залежно від спеціалізації) з 

використанням науково 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз 

професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням 

сучасних 

інформаційнокомунікаційних 

технологій.  

ПР2. Вміти організовувати та 

проводити психологічне 

дослідження із застосуванням 

валідних та надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні 

дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій 

(тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити 

їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 

 ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати 

якість.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 

цінності.  

ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук відповідної до 

сформульованої проблеми 

наукової інформації та оцінювати 

її за критеріями адекватності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

Геронтопсихологія та 

паліативна допомога 



верифікованих методів та технік. 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та 

освітню діяльність для різних 

категорій населення у сфері 

психології. СК6. Здатність 

ефективно взаємодіяти з колегами 

в моно- та мультидисциплінарних 

командах. СК7. Здатність 

приймати фахові рішення у 

складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових 

ситуацій професійної діяльності. 

СК8. Здатність оцінювати межі 

власної фахової компетентності та 

підвищувати професійну 

кваліфікацію. СК9. Здатність 

дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики 

та керуватися загальнолюдськими 

цінностями. СК10. Здатність 

розробляти та впроваджувати 

інноваційні методи психологічної 

допомоги клієнтам у складних 

життєвих ситуаціях. 

 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

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.  

СК6. Здатність ефективно 

взаємодіяти з колегами в моно та 

мультидисциплінарних командах.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, 

адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у 

фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційнокомунікативних 

технологій.  

ПР3. Узагальнювати емпіричнім 

дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПР4. Робити психологічний прогноз 

щодо розвитку особистості, груп, 

організацій.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій: тренінг, 

психолерапія, консультування 

тощо; провадити їх в індивідуальній 

та груповій роботі, оцінювати 

якість.  

Людиноцентрований 

підхід: 

консультування, 

психотерапія, 

соціальне 

застосування  



загальнолюдськими цінностями.  

СК10. Здатність розробляти та 

впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам 

у складних і життєвих ситуаціях.  

  

Гарант освітньої програми Олена ЛУЦЕНКО   ___________________ 
 


