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Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк 

навчання 240 кредитів ЄКТС, 3 р. 10 міс. 

Навчальний план затверджений Вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 30 серпня 2016 р. протокол №7. У зв’язку з введенням Стандарту вищої 

освіти у навчальний план внесено зміни і затверджено Вченою радою університету 26 червня 2019 р. 

протокол № 6. 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) Відповідає вимогам Стандарту 

вищої освіти України зі спеціальності 053 Психологія для  першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 565). 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) Cтандарт відсутній 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:  повна загальна середня освіта, ступінь 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційній рівень «молодший спеціаліст»), що підтверджується 

документом державного зразка 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 
дисциплін, 

практик 

І. Цикл загальної підготовки 
1.1. Обов’язкові дисципліни 

Загальні компетентності: 

 ЗК1. Здатність застосовувати 

історичні знання у практичних 

ситуаціях суспільного життя. ЗК3. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. ЗК4. Здатність вчитися 

і оволодівати сучасними знаннями; 

мислити концептуально, системно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. ЗК6. Здатність 

приймати обґрунтовані рішення. 

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, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад. ЗК12. 

Здатність і готовність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів та факторів, впливати на 

них з позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

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 теоретичних 

досліджень і аналізу історичних 

джерел. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

громадянську поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

Історія України 



Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

мислити концептуально, 

системно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, знання 

юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність ставитись з 

повагою до мультикультурності 

та різноманітності. 

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 

теоретичних досліджень і аналізу 

історичних джерел. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

громадянську поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

Історія української 

культури 



Загальні компетентності:  

ЗК3. Навички використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, 
мислити концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціально-психологічними 
механізмами взаєморозуміння і 
взаємовпливу. 
ЗК9. Здатність працювати в команді. 
Спеціальні компетентності: 

СК4. Здатність самостійно збирати 
та критично 
опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати 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) 
державною мовою. 
СК9. Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту 
населення українською мовою. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань, 

послуговуючись державною мовою. 

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, 

використовуючи державну мову. 

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 державною мовою. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до 

осіб, які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Загальні компетентності:  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

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, знання юридичних та 

морально-етичних  нормативно-

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 

інформаційнокомунікаційних 

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 

Філософія 



регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом філософії та психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

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. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

які 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. 



1.2 Вибіркові дисципліни 
1.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ 

Загальні компетентності:  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Спеціальні компетентності: 

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. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно/письмово 

для фахівців і нефахівців. 

Сучасні 

інформаційні 

технології (за 

професійним 

спрямуванням) 

Загальні компетентності:  

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, мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним 

і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. ЗК7. 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально- 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності:  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її 

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. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Логіка 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді 

ПР18. Виявляти та 

диференціювати проблеми 

збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Фізичне виховання 

(факультатив) 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно.  

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення.  

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, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись.  

 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. 

з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

Безпека 

життєдіяльності та 
цивільний захист 



1.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Загальні компетентності:  
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.  
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії,  
ЗК9 Здатність працювати в команді. 
ЗК11. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу 
і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та 
форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя  
Спеціальні компетентності: 
 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  
СК5. Здатність використовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій 
СК8. Здатність організовувати та 
надавати психологічну допомогу 
(індивідуальну та групову)  
СК9. Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну відповідно до 
запиту  
СК10. Здатність дотримуватися 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 

розв’язання.  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги.  

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання.  

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій.  

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника. 

 ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

 ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

ПР16. Знати, розуміти та 

Організація 

професійної 

приватної 

діяльності 

психолога 



норм професійної етики  
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності 

психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

Загальні компетентності: 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

мислити 

концептуально, системно, 

саногенно. 

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, 

знання юридичних та морально-

етичних нормативно-

регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства. 

Спеціальні компетентності: 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, 

формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку, ефективної 

адаптації 

до нових ситуацій у сфері 

професійної діяльності. 

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. 

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, 

які 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. 

Політологія  



Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, 

саногенно. 

Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Здатність ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології лідерства. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки лідерів, їх діяльності та 

вчинків. 

Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати  

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку у сфері 

лідерства. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, які мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості у 

великих і малих групах. 

Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Психологія 

лідерства 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання 
з консультативної психології у 
практичних ситуаціях; 
ЗК2. Знання та розуміння 
предметної області консультативної 
психології та розуміння професійної 
діяльності психолога-консультанта; 
ЗК3. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій; 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним; 
ЗК6. Здатноість приймати 
обґрунтовані рішення; 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність); 
ЗК11. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з позицій 
принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні  компетентності: 
СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
консультативної психології; 
СК3. Здатність до розуміння 
природи людської 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; 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики; 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань.  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. ПР4. 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги.  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника.  

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних 

дій.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

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 іяльності 

Екзистенційна арт- 

терапія 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми особи та 

пропонувати шляхи її розв’язання за 

допомогою технік коучингу 

здоров’я. ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури коуч-

сесії. ПР9. Пропонувати власні 

способи вирішення психологічних 

задач і проблем у процесі коучсесії, 

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.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Техніки коучингу 

здоров’я 

Загальні компетентності: 

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, 
мислити концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку розладів психіки 

особи. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення питань 

психологічної допомоги особам з 

розладами психіки. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) для діагностики 

розладів психіки. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

Практикум з 

клінічної психології 



взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і 
впливати на них з позицій принципу 
гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності:  

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
клініко-психологічної діагностики. 
СК3. Здатність до розуміння 
природи поведінки, діяльності та 
вчинків особи з розладами психіки. 
СК5. Здатність використовувати 
валідний і надійний клініко-
психодіагностичний інструментарій 
при діагностиці розладів 
психіки. 
СК8. Здатність організовувати 
психологічну допомогу особам з 
розладами психіки. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного 
самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

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 в Україні, 

знання юридичних та морально-

етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

СК3. Здатність до розуміння 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та 

технологій психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

Кримінальна 

психологія  



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. 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Загальні компетентності : 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

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, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

аналізувати та пояснювати 

соціальні явища, виявляти соціальні 

проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

 здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення соціальних 

проблем та професійних завдань; 

 обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел; 

 обирати та застосовувати валідний 

і надійний соціологічний 

інструментарій (анкета, гайд, тести) 

для проведення соціологічного 

дослідження; 

формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження; 

 критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

соціологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки; 

 презентувати результати власних 

соціологічних досліджень усно / 

письмово для фахівців і нефахівців; 

пропонувати власні способи 

вирішення соціальних проблем у 

процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати власні 

Соціологія  



неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства 

на основі розуміння історії та 

закономірностей 

розвитку 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. 

ЗК12. Здатність розуміти зміст 

суспільних процесів і впливати на 

них з позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності : 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом соціології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку соціальних явищ і 

процесів. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

соціологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний соціологічний 

інструментарій.  

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати 

соціологічне дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного  

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

рішення щодо їх розв’язання; 

 формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності; 

 знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності соціолога; 

демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою  

до мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 
психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи її розв’язання. 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційнокомунікаційних 
технологій, для вирішення 
професійних завдань. 
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 
робити самостійні висновки за 
результатами власних 
теоретичних досліджень і аналізу 
літературних джерел. 
ПР10. Формулювати думку логічно, 
доступно, дискутувати, обстоювати 
власну позицію, модифікувати 
висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей 
співрозмовника. 
ПР11. Складати та реалізовувати план 
арт-терапевтичного процесу з 
урахуванням специфіки 
запиту та індивідуальних 
особливостей клієнта, забезпечувати 
ефективність власних дій. 
ПР12. Складати та реалізовувати 
програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій та арт-
терапевтичних заходів у формі лекцій, 
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, 
тощо, відповідно до вимог замовника. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у 
комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, 
які мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності. 
ПР16. Знати, розуміти та 
дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності 
психолога. 

Основи арттерапії 



аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11.Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

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. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, 

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, 

знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і 

готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання.  

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

 ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

 ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги.  

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання.  

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

 ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

Психологія 

життєвих криз 



використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно до 

запиту 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій.  

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності.  

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з дитячої та підліткової 

психотерапії у практичних 

ситуаціях; 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної царини з дитячої та 

підліткової психотерапії та 

розуміння професійної діяльності 

психотерапевта; 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій з метою самоосвіти і 

дистанційного надання 

психотерапевтичних послуг дітям 

та підліткам; 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним під час 

самоаналізу, в процесі 

інтер- і супервізії; 

 ЗК6. Здатність ухвалювати 

обґрунтовані рішення у виборі 

пріоритетного завдання, напряму, 

методу й т. ін. психотерапевтичної 

допомоги юним клієнтам; 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) щодо причин появи 

патологічного симптому, 

синдрому, комплексу та засобів 

надання психотерапевтичної 

допомоги дітям та підліткам; 

ЗК11. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитися з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності; застосовувати 

гендерно- й культурно-орієнтовані 

психотерапевтичні практики. 

Спеціальні  компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-поняттєвим 

апаратом психотерапії 

дітей та підлітків; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи людської поведінки, 

діяльності та вчинків (дитячої та 

підліткової психології); 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел; 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання: 

зміст основних понять і 

концепцій психосоціального 

розвитку підростаючої особистості; 

зміст (феноменологічні прояви і 

причини) особистісної проблеми чи 

психічного розладу у термінах 

певної психотерапевтичної теорії. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань: 

теоретико-методологічні 

засади уявлень про природу 

людини, структуру особистості і 

критерії психічного здоров’я в 

дитячому та підлітковому віці, 

прийняті відповідним 

психотерапевтичним напрямом; 

критерії визначення нормальної і 

патологічної ліній розвитку. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т. ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань:  

знаходження наукових джерел і 

персональних носіїв передових 

психотерапевтичних ідей і 

психокорекційного досвіду; 

підвищення психотерапевтичної 

компетентності – теоретичної і 

практичної. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел: зміст, межі та принципи 

застосування відповідного виду і 

методу дитячої та підліткової 

психотерапії; логіку терапевтичного 

процесу, обґрунтованість і 

доцільність застосування певних 

терапевтичних технік, 

компенсаторні можливості 

розвивальних психотехнік. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

Психотерапія дітей та 

підлітків 



психодіагностичний 

інструментарій; 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

дітям та підліткам; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики; 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

психологічної допомоги дітям та 

підліткам, усвідомлювати 

терапевтичні функції тих чи тих 

психотехнічних процедур. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника: показувати 

можливості та обмеження при 

роботі у відповідному напрямі 

психотерапії дітей та підлітків; 

обґрунтовувати спрямованість і 

терапевтичні функції тих чи тих 

психотехнічних процедур. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план психотерапевтичного процесу 

з урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій; володіти базовими 

психотехнологіями 

терапевтичного і розвивально-

корекційного впливу; 

встановлювати зв’язки між 

певною теорією особистості і 

релевантною їй 

психотерапевтичною практикою, 

переваги і обмеження відповідного 

психотерапевтичного напряму. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності: 

порівнювати чужий і власний 

терапевтичний досвід з урахуванням 

прийнятих у даній 

психотерапевтичній парадигмі 

критеріїв ефективності та норм 

психічного здоров’я, світоглядної 

спрямованості терапевтичного 

мислення і професійної 

мотивації психотерапевта, рівня 

обізнаності студентів у галузі 

дитячої та підліткової, культурно- і 

гендерно зумовленої психотерапії, 

сформованості професійних 

інтересів. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку: 

синтезувати методи, процедури і 

психотехніки, запозичені з 

різних терапевтичних шкіл задля 



досягнення бажаного 

психотерапевтичного 

ефекту, адекватну психологічній 

проблемі стратегію 

психотерапевтичної 

допомоги клієнту з опорою на 

релевантну концепцію особистості. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога: 

добровільності, конфіденційності, 

розподіленої  відповідальності, 

безоцінного прийняття, емпатії, 

шанування гідності тощо. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності: застосовувати 

теоретичні конструкти з метою 

інтерпретації повсякденної 

реальності дитини чи підлітка; 

послуговуватися релевантними 

суб’єктивному досвіду клієнта 

концептуальною моделлю 

психотерапевтичної 

допомоги; пристосовувати 

поняттєво-термінологічний тезаурус 

навчальної дисципліни для 

ідентифікації певної психологічної 

проблеми особистості; 

підбирати комплекс відповідних 

психотехнік для її успішного 

розв’язання. 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мислити 

концептуально. 

Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на 

них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою 

Аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми відбування засудженими 

покарання та пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних 

завдань. 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

Пенітенціарна 

психологія 



до мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом пенітенціарної 

психології. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з 

різних джерел. 

Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу. 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги відповідно 

до вимог замовника. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися 

до осіб, які мають інші культуральні 

чи гендерно-вікові відмінності. 

Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1 Обов’язкові дисципліни 
2.1.1 Теоретична підготовка 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області професійної 

діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитись і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, 

знання юридичних та морально-

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. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

Загальна 

психологія 



етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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 дотримуватись 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного  

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати в 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитись до 

осіб, які мають інші культуральні, 

гендерно та вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти і 

дотримуватись етичних принципів 

професійної діяльності 

психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній і громадській 

діяльності. 



Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, 

системно, саногенно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

Спеціальні  компетентності : 

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. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності 

Вікова психологія  



Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК8.Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння 

і взаємовпливу. 

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, 

знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад 

професійної діяльності психолога і 

готовність неухильно 

дотримуватись 

Спеціальні компетентності: 

СК1.Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК8.Здатність організовувати та 

надавати психологічну 

допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК9.Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту 

населення. 

СК10.Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11.Здатність до особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР1.Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3.Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4.Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР5.Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики 

тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги. 

ПР8.Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання. 

ПР10.Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР11.Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних 

дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

Вступ до 

спеціальності 



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. 

Загальні компетентності: 

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; 

мислити концептуально, системно, 

саногенно. 

Спеціальні компетентності: 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного і зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку 

психічних явищ, психотравм, 

порушень психічних 

функцій. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

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. 

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. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності 

психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 

Фізіологія 

центральної нервової 

системи та вищої 

нервової діяльності 



Загальні компетентності: 

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; мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
Спеціальні компетентності : 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного і 
зарубіжного досвіду розуміння 
природи виникнення, 
функціонування та розвитку 
психічних явищ, психотравм, 
порушень психічних функцій. 
СК7. Здатність аналізувати та 
систематизувати одержані 
результати, формулювати 
аргументовані висновки та 
рекомендації 

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. 
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. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у 
комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, 
які 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. 
ПР18. Виявляти та диференціювати 
проблеми збереження і відновлення 
психічного здоров’я та 
психологічного благополуччя 

Анатомія та 

еволюція нервової 

системи 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища з точки зору 

психофізіології, ідентифікувати 

психофізіологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті психофізіологічних 

завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психофізіологічний інструментарій 

(тести, опитувальники, методи 

психофізіологічного дослідження). 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

Психофізіологія  



психофізіології. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психофізіологічний інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психофізіологічне 

дослідження. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні компетентності: 

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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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. 

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. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

Зоопсихологія і 
порівняльна 

психологія з 
основами 

анімалотерапії 



природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

діяльності. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

мотиваційні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми мотивації 

поведінки та діяльності і 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування мотиваційних 

диспозицій 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 

теоретичних 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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності 

психолога 

Психологія 

мотивації поведінки 
та діяльності 



професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

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. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування 

психічних явищ в контексті 

професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) 

психологічного дослідження та 

технологій психологічної допомоги. 

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, які мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Соціальна 

психологія 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища(психічні процеси, 

стани та властивості), 

ідентифікувати психологічні 

проблеми у царині диференціальної 

психології та пропонувати 

шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

Диференціальна 

психологія 



мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, 

знання юридичних та морально-

етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою 

до мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ з 

позиції диференціально-

психологічного підходу в контексті 

професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій для 

вирішення завдань диференціальної 

психології. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних диференціально-

психологічних досліджень і аналізу 

літературних джерел з 

відповідної царини знань. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності, 

враховуючи диференціальні 

кроскультурні дослідження рас, 

націй, етносів 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості, з 

урахуванням її біопсихосоціальної 

природи 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах 



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. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3.Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5.Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК11.Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

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. 

ПР13.Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно 

ставитися до осіб, які мають інші 

культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

Історія 

психології 



процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1.Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом історії психології. 

СК2.Здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного 

та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, 

функціонування та розвитку 

психічних явищ. 

СК4.Здатність самостійно збирати 

та критично 

опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК9.Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту 

населення. 

СК11.Здатність до особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

навчання та 

саморозвитку. 

ПР17.Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській 

діяльності. 



Загальні компетентності: 

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, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
педагогічної психології. 
СК2. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
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 
роботу з питань охорони психічного 
здоров’я відповідно до запиту 
населення. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного 
самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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. 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Педагогічна 

психологія 



Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Навички міжособистісної взаємодії, 

володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності : 

Здатність оперувати категоріально-

понятійним апаратом психології. 

Здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту населення. 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

Аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних 

завдань. 

Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості у 

великих і малих групах. 

Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Психологія насилля 



Загальні компеиентності: 

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, 
мислити концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5.Здатність бути критичним і 
самокритичним, 
ЗК6.Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8.Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціально-психологічними 
механізмами взаєморозуміння 
і взаємовпливу. 
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, 
знання юридичних та 
морально-етичних нормативно-
регулятивних засад професійної 
діяльності психолога і готовність 
неухильно дотримуватись. 
ЗК11.Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку 
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. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з позицій 
принципу гуманізму; 
ставитись з повагою до 
мультикультурності та 

ПР1.Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

ПР2.Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування 

психічних явищ в контексті 

професійних завдань. 

ПР3.Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4.Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР5.Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) 

психологічного дослідження та 

технологій психологічної допомоги. 

ПР6.Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору 

первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7.Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців. 

ПР9.Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у 

процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати власні 

рішення щодо 

їх розв’язання. 

ПР10.Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну 

позицію, модифікувати 

Психологія праці 



різноманітності. 
Спеціальні компетентності: 

СК1.Здатність оперувати 
категоріально-понятійним 
апаратом психології праці. 
СК3.Здатність до розуміння природи 
поведінки, 
діяльності та вчинків. 
СК4.Здатність самостійно збирати та 
критично 
опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати 
психологічну інформацію з різних 
джерел. 
СК5.Здатність використовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій. 
СК6.Здатність самостійно 
планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне 
дослідження. 
СК7.Здатність аналізувати та 
систематизувати одержані 
результати, формулювати 
аргументовані висновки та 
рекомендації. 
СК8.Здатність організовувати та 
надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та 
групову). 
СК9.Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту 
населення. 
СК10.Здатність дотримуватися норм 
професійної етики. 
СК11.Здатність до особистісного та 
професійного 
самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку 

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, які 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. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 



міркувань (мотивів) 

Спеціальні компетентності: 

здатність і готовність аналізувати 

та моделювати психологічні 

феномени та їх динаміку; 

емпатійність, толерантність; 

здатність і готовність мислити 

критично, системно і саногенно; 

розуміння основних теоретичних 

понять, термінів, законів та 

закономірностей психологічної 

науки; 

знання юридичних та морально- 

етичних (екологічно орієнтованих) 

нормативно-регулятивних засад 

професійної діяльності психолога і 

готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

етапи та особливості професійного 

розвитку суб’єкта праці; 

місце і роль психолога в сучасній 

організації; 

вміти: 

самостійно аналізувати літературу з 

психології праці; 

визначати сутність психологічних 

явищ в процесі професійної 

діяльності; 

здійснювати психологічний аналіз 

професійної діяльності; 

складати професіограми професій; 

виявляти психологічні особливості 

суб’єкта праці; 

досліджувати мотиви професійної 

діяльності; 

застосовувати набуті знання у 

практичній роботі психолога. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

клінічної психології. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків 

СК4. Здатність самостійно збирати 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 
причини виникнення розладів психіки 
та поведінки, 
пропонувати шляхи їх розв’язання. 
ПР3. Здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційнокомунікаційних 
технологій, для вирішення завдань 
психологічної діагностики та корекції 
розладів психіки та поведінки. 
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 
робити самостійні висновки за 
результатами власних 
клінікопсихологічних досліджень і 
аналізу літературних джерел. 
ПР5. Обирати та застосовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій 
(тести,  опитувальники, проективні 
методики тощо) клініко-
психологічного дослідження та 
технологій психологічної допомоги. 
ПР6. Формулювати мету, завдання 
дослідження, володіти навичками 
збору первинного матеріалу, 
дотримуватися процедури клініко-
психологічного дослідження. 
ПР7. Рефлексувати і критично 
оцінювати достовірність одержаних 
результатів клінікопсихологічного 
дослідження, формулювати 
аргументовані висновки. 
ПР8. Презентувати результати 
власних клініко-психологічних 
досліджень письмово для 
фахівців і нефахівців. 
ПР9. Пропонувати власні способи 
вирішення психологічних задач і 

Клінічна 

психологія 



та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

у клініко-психологічному 

дослідженні. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати клініко-психологічне 

дослідження. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу з питань охорони 

психічного здоров’я відповідно до 

запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

проблем у процесі 
професійної діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення щодо їх 
розв’язання. 
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, 
які мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності. 
ПР16. Знати, розуміти та 
дотримуватися етичних принципів 
професійної діяльності психолога. 
ПР18. Виявляти та диференціювати 
проблеми збереження і відновлення 
психічного здоров’я та 
психологічного благополуччя. 

Загальнонаукові компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 
Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
Здатність бути критичним і 
самокритичним, 
Спеціальні компетентності: 

Здатність оперувати категоріально-
понятійним апаратом психології 
сім’ї; 
Здатність сформувати 
систематизоване уявлення про 
еволюцію шлюбно-сімейних 
відносин, особливості життєвого 
циклу сім’ї та закономірності її 
динаміки, чинники та концепції 
дестабілізації шлюбно-сімейних 
відносин; 
Здатність до розуміння природи 
поведінки, діяльності та вчинків; 
Здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
психологічну інформацію з різних 

Аналізувати та пояснювати, 
ідентифікувати психологічні проблеми 
сучасної сім’ї та пропонувати шляхи її 
розв’язання. 
Розуміти закономірності та 
особливості розвитку і 
функціонування сім’ї як малої 
соціальної групи. 
Здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, для діагностики 
психологічного клімату сім’ї, 
розуміння базових засад сімейного 
консультування 
Обґрунтовувати власну позицію, 
робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і 
аналізу літературних джерел щодо 
тенденцій функціонування сучасної 
сім’ї і грамотної побудови 
консультативного процесу. 
Обирати та застосовувати валідний і 
надійний психодіагностичний 
інструментарій (тести, опитувальники, 
проективні методики тощо) у 
сімейному консультуванні, ефективні 
технології психологічної допомоги у 
роботі з клієнтом. 
Складати та реалізовувати програму 
психопрофілактичних, 
просвітницьких 
дій, заходів психологічної допомоги у 

Психологія сім’ї 



джерел. 
Здатність використовувати валідний 
і надійний психодіагностичний 
інструментарій у роботі з сімєю. 
Здатність проводити просвітницьку 
діяльність з метою збереження 
інституту сім’ї. 
Здатність надавати своєчасну, 
необхідну та конструктивну 
допомогу 
окремим членам сім’ї чи сім’ям у 
різних кризових ситуаціях 

формі лекцій, бесід, тренінгів, тощо у 
процесі психологічного супроводу 
сім’ї. 
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 
бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, які мають інші 
культуральні чи гендерно-вікові 
відмінності. 
Виявляти і вирішувати соціально-
психологічні проблеми особистості у 
великих і малих соціальних групах 
(сім’ї). 

Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, знання 

юридичних та морально- етичних 

нормативно-регулятивних засад 

професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. 

з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, 

завдання дослідження, володіти 

навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних  

принципів професійної діяльності 

психолога 

Психодіагностика  



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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

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. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з консультативної 

психології у практичних 

ситуаціях; 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області консультативної 

психології та розуміння 

професійної діяльності психолога-

консультанта; 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним; 

ЗК6. Здатноість приймати 

обґрунтовані рішення; 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК11. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні  компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

консультативної психології; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи людської 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; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики; 

СК11. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики 

тощо) психологічного дослідження та 

технологій психологічної допомоги. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних 

дій. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

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. 

Психологічне 

консультування 



Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології управління. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків 

керівників і персоналу 

організації в управлінському 

процесі. 

Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій для 

дослідження психолого-

управлінських феноменів. 

Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

при вирішенні психолого-

управлінських проблем. 

Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту учасників 

управлінського процесу. 

Аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми, які виникають в 

управлінському процесі. 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

психолога у сфері управління. 

Обирати та застосовувати валідний і 

надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження психолого-

управлінських явищ та технологій 

психологічного супроводу 

управлінської діяльності. 

Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних проблем у 

процесі професійної діяльності 

психолога в організації, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання. 

Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, тренінгів, тощо, 

відповідно до психолого-

управлінських пробленм, які 

виникають в організації. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості у 

великих і малих групах. 

Психологія 

управління 



Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

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, знання юридичних та 

морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, 

функціонування та розвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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 технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних 

особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій. 

Патопсихологія  



психічних явищ. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

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. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

 



Загальні компетентності: 

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. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Спеціальні  компетентності: 

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 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

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 технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного 

матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

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. 

Експериментальна 
психологія  



психодіагностичний 

інструментарій 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання з психотерапії у 

практичних ситуаціях; 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної царини психотерапії та 

розуміння професійної діяльності 

психотерапевта; 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій з метою самоосвіти і 

дистанційного надання 

психотерапевтичних послуг; 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним під час 

самоаналізу, в процесі інтер- і 

супервізії;  

ЗК6. Здатність ухвалювати 

обґрунтовані рішення у виборі 

пріоритетного завдання, напряму, 

методу й т. ін. психотерапевтичної 

допомоги клієнту; 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) щодо причин появи 

патологічного симптому, 

синдрому, комплексу та засобів 

надання психотерапевтичної 

допомоги; 

ЗК11. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитися з повагою до 

мультикультурності та 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання: 

зміст основних понять і концепцій 

психосоціального розвитку 

особистості; зміст (феноменологічні 

прояви і причини) особистісної 

проблеми чи психічного 

розладу у термінах певної 

психотерапевтичної теорії. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань: 

теоретико-методологічні 

засади уявлень про природу 

людини, структуру особистості і 

критерії психічного здоров’я, 

прийняті відповідним 

психотерапевтичним напрямом; 

критерії визначення нормальної і 

патологічної ліній розвитку. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т. ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних 

завдань: знаходження наукових 

джерел і персональних носіїв 

передових психотерапевтичних ідей 

і психокорекційного досвіду; 

підвищення психотерапевтичної 

компетентності – теоретичної і 

Психотерапія  



різноманітності; застосовувати 

гендерно- й культурно-орієнтовані 

психотерапевтичні практики. 

Спеціальні  компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-поняттєвим 

апаратом психотерапії; 

СК3. Здатність до розуміння 

природи людської 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; 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики; 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

практичної. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел: зміст, межі та принципи 

застосування відповідного виду і 

методу психотерапії; логіку 

терапевтичного процесу, 

обґрунтованість і доцільність 

застосування певних 

терапевтичних технік, 

компенсаторні можливості 

розвивальних психотехнік. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги, 

усвідомлювати терапевтичні 

функції тих чи тих психотехнічних 

процедур. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника: показувати 

можливості та обмеження при 

роботі у відповідному напрямі 

психотерапії; обґрунтовувати 

спрямованість і терапевтичні 

функції тих чи тих психотехнічних 

процедур. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план психотерапевтичного процесу 

з урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій; володіти базовими 

психотехнологіями терапевтичного і 

розвивально-корекційного впливу; 

встановлювати зв’язки між певною 

теорією особистості і релевантною 

їй психотерапевтичною практикою, 

переваги і обмеження відповідного 

психотерапевтичного напряму. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності: 

порівнювати чужий і власний 



терапевтичний досвід з 

урахуванням прийнятих у даній 

психотерапевтичній парадигмі 

критеріїв ефективності та норм 

психічного здоров’я, світоглядної 

спрямованості 

терапевтичного мислення і 

професійної мотивації 

психотерапевта, рівня 

обізнаності студентів у галузі 

вікової, культурно- і гендерно 

зумовленої психотерапії, 

сформованості професійних 

інтересів. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку: 

синтезувати методи, процедури і 

психотехніки, запозичені з різних 

терапевтичних шкіл задля 

досягнення бажаного 

психотерапевтичного ефекту, 

адекватну психологічній проблемі 

стратегію психотерапевтичної 

допомоги клієнту з опорою на 

релевантну концепцію 

особистості. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога: 

добровільності, конфіденційності, 

розподіленої відповідальності, 

безоцінного прийняття, емпатії, 

шанування гідності тощо. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності: застосовувати 

теоретичні конструкти з метою 

інтерпретації повсякденної 

реальності клієнта; послуговуватися 

релевантними суб’єктивному 

досвіду клієнта концептуальною 

моделлю психотерапевтичної 

допомоги; пристосовувати 

поняттєво-термінологічний 

тезаурус навчальної дисципліни для 

ідентифікації певної психологічної 

проблеми особистості; підбирати 

комплекс відповідних психотехнік 

для її успішного розв’язання. 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
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, знання юридичних та 
морально-етичних нормативно-
регулятивних засад професійної 
діяльності психолога і готовність 
неухильно дотримуватись. 
Спеціальні компетентності: 
СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
психології. 
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. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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 технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Юридична 

психологія 



Загальні компетентності 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Навички міжособистісної 

взаємодії. 

Здатність працювати в команді. 

Спеціальні  компетентності 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з 

різних джерел. 

Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну відповідно 

до запиту. 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку 

Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень 

і аналізу літературних джерел. 

Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 

Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки. 

Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і 

відновлення психічного здоров’я 

та психологічного благополуччя 

Організаційна 

психологія 



Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

навички міжособистісної взаємодії, 

володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу; 

здатність працювати в команді; 

здатність розуміти психологічний 

зміст суспільних процесів і 

впливати на них з позицій 

принципу гуманізму. 

Спеціальні  компетентності: 

здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел; 

здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації; 

здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її 

розв’язання; 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання; 

взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності; 

- виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості 

у великих і малих групах; 

демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Психологія 

конфлікту 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

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, знання 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання 

(здатність до аналізу трансформацій 

екосоціального середовища в умовах 

глобалізації. (на прикладі розуміння 

основних детермінант екосоціальних 

змін та екологічної поведінки в 

сучасному світі). 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонуванн психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

(здатність вивчати ґенезу феноменів 

психічної реальності у 

вимірах енвайронментального 

підходу). 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань 

Екологічна 

психологія  



юридичних та морально-етичних 

нормативнорегулятивних засад 

професійної діяльності психолога 

і готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

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. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та 

(здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (на основі порівняння 

результатів дослідження 

представників різних областей 

екологічної психології) . 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел (здатність здійснювати 

еколого-психологічного 

оцінку якості довкілля). 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги (здатність 

до застосування міждисциплінарних 

методи в психології 

на прикладі методів 

екопсихологічного дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності (повага 

до особливостей ставлення 

до природи (флори та фауни) та 

екологічних уявлень та стратегій 

екологічної природозберігаючої 

поведінки предствників різних 

культур). 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності (готовність до 

збереження екосоціального та 

природного середовища як 

складової простору життєвого 



надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 
благополуччя особистості та 

територіальної спільноти). 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

Здатність розуміти психологічний 

зміст суспільних процесів і 

впливати на 

них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності 

Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології масової 

свідомості. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків. 

Здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

Аналізувати та пояснювати явища 

психології масової свідомості, 

масової поведінки, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 

розв’язання. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних 

завдань. 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості 

у великих і малих групах. 

Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності 

Психологія масової 

свідомості  



2.1.2 Практична підготовка 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально- 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій; 

здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження; 

здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації; 

здатність дотримуватися норм 

професійної етики; 

здатність до особистісного та 

професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

розуміти закономірності розвитку і 
функціонування психічних 
явищ в контексті професійних 
завдань; 
здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, для вирішення 
професійних завдань; 
обґрунтовувати власну позицію, 
робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і 
аналізу літературних джерел; 
обирати та застосовувати валідний і 
надійний психодіагностичний 
інструментарій психологічного 
дослідження; 
формулювати мету, завдання 
дослідження, володіти навичками 
збору первинного матеріалу, 
дотримуватися процедури 
дослідження; 
рефлексувати і критично оцінювати 
достовірність одержаних результатів 
психологічного дослідження, 
формулювати висновки; 
презентувати результати власних 
досліджень усно / письмово для 
фахівців і нефахівців; 
пропонувати власні способи 
вирішення психологічних задач і 
проблем у процесі професійної 
діяльності, приймати та 
аргументувати власні рішення 
щодо їх розв’язання; 
формулювати думку логічно, 
доступно, дискутувати, обстоювати 
власну позицію, модифікувати 
висловлювання відповідно до 
культуральних особливостей 
співрозмовника; 
взаємодіяти, вступати у комунікацію, 
бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, які мають інші 
культуральні чи гендерно-вікові 
відмінності; 
знати, розуміти та дотримуватися 
етичних принципів професійної 
діяльності психолога; 
демонструвати відповідальну та 
свідому поведінку, слідувати 
гуманістичним та демократичним 
цінностям у професійній та 
громадській діяльності; 
виявляти та диференціювати 
проблеми збереження і відновлення 
психічного здоров’я та 
психологічного благополуччя. 

Виробнича  

практика 

(6 семестр) 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8.Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонуванняпсихічних 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 

технологій психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних 

дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

Виробнича 

практика 

(7 семестр) 



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, які 

мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови розвитку 

особистості. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих групах.  

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. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 

Загальні компетентності: 

ЗК4.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

Спеціальні компетентності:  

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 
психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи її 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. 
ПР6. Формулювати мету, завдання 
дослідження, володіти навичками 
збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури 
дослідження. 
ПР7. Рефлексувати і критично 
оцінювати достовірність одержаних 

Курсова робота 

(3 семестр) 



самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

результатів психологічного 
дослідження, формулювати 
аргументовані висновки. 
ПР8. Презентувати результати 
власних досліджень усно / письмово 
для фахівців і нефахівців. 

Загальні компетентності: 

ЗК4.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК7.Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

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. 

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

СК11. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають, інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

Курсова робота 

(6 семестр) 



дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально- 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, 

знання юридичних та морально- 

етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з  

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу 

літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо 

їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

Кваліфікаційна 

робота  



різноманітності. 

 Спеціальні компетентності : 

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. 

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. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і 

малих групах. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, мислити 
концептуально, 
системно, саногеннно. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
Спеціальні компетентності: 
СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
психології. 
СК2. Здатність до ретроспективного 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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. 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

Атестація 
(кваліфікаційний  

іспит) 



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. 
СК8. Здатність організовувати та 
надавати психологічну допомогу 
(індивідуальну та групову). 

співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і 

малих групах. 

Загальні компетентності 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально- 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

 Спеціальні компетентності : 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків  

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморо 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають, інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога 

Атестація (захист 

кваліфікаційної 
роботи) 



2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ 

Загальні компетентності: 

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, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним, 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціальнопсихологічними 
механізмами взаєморозуміння і 
взаємовпливу. 
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, знання юридичних та 
морально-етичних 
нормативнорегулятивних засад 
професійної діяльності психолога і 
готовність 
неухильно дотримуватись. 
ЗК11. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
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. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і 

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. 

ПР14.Забезпечуватиоптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

ПР17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Педагогіка та 

педагогічна 

майстерність 



впливати на них з позицій принципу 
гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
педагогіки. 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння 
природи виникнення, 
функціонування та розвитку 
педагогічних явищ. 
СК3. Здатність до розуміння 
природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК4. Здатність самостійно збирати 
та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
педагогічну інформацію з різних 
джерел. 
СК6. Здатність самостійно 
планувати, організовувати та 
здійснювати психолого-педагогічне 
дослідження. 
СК7. Здатність аналізувати та 
систематизувати одержані 
результати, формулювати 
аргументовані висновки та 
рекомендації. 
СК8. Здатність організовувати та 
надавати психолого-педагогічну 
допомогу (індивідуальну та 
групову). 
СК9. Здатність здійснювати 
просвітницьку роботу відповідно до 
запиту населення. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної педагогічної 
етики. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного 
самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку. 



Загальні компетентності : 

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; мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно.  
ЗК5.Здатність бути критичним і 
самокритичним.  
ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  
Спеціальні компетентності: 

СК1.Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
теорії ймовірностей і математичної 
статистики.  
СК4.Здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
емпіричну інформацію з різних 
джерел.  
СК7.Здатність аналізувати та 
систематизувати одержані 
результати, формулювати 
аргументовані висновки та 
рекомендації.  
СК11.Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку, 
ефективної адаптації до нових 
ситуацій у сфері професійної 
діяльності.  

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.  

ПР7.Критично оцінювати 

достовірність одержаних результатів 

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. 

 

Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння соціально- 
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність розуміти 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Іноземна мова 

(перша) 



психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з 
позицій принципу гуманізму; 
ставитись з повагою до 
мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності:  
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально- 

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати 

на них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

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. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у 
комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, які 
мають інші культуральні чи гендерно-
вікові відмінності. 

Іноземна мова 

(англійська) 

Загальні компетентності: 

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; 

мислити концептуально, системно, 

саногенно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

філософсько-психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи 

її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування філософсько-

психічних явищ, процесів в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у т.ч. 

з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

Філософія 

психології 



ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, знання юридичних та 

моральноетичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і 

готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність і готовність 

розуміти психологічний зміст 

суспільних процесів, 

психотравмувальних суспільних 

факторів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології та філософії психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

українського і зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ, 

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. 

ПР9. Пропонувати власні 

способи вирішення філософсько-

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 просвітницьких заходів 

філософсько-психологічного 

спрямування у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до 

стратегії. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

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. Використовувати 

аналітико-синтетичний методи, 

логічне обґрунтування позицій. 



психотравм, порушень психічних 

функцій. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати  та узагальнювати 

психологічну та реабілітаційно-

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне та 

клініко-психологічне дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту, заходи 

промоції збереження психічного 

здоров’я населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку, 

ефективної адаптації до нових 

ситуацій у сфері професійної 

діяльності. 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ на 

основі анатомо-фізіологічних, 

вікових, психологічних, 

соціокультурних аспектів. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

методи психологічної діагностики 

особистості з сексуальним розладом 

та технології сексологічної допомоги. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу; 

застосувати психотерапевтичні 

техніки з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних 

особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних 

Психологічні 

основи сексології та 

сексопатології 



верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, 

знання юридичних та 

моральноетичних нормативно-

регулятивних засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати 

на них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним апаратом 

психології та 

сексології. 

СК3. Здатність до розуміння 

специфіки сексуальної поведінки, 

діяльності та 

вчинків людини з огляду на її 

статевість та сексуальність. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати 

психологічне дослідження людської 

сексуальності. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати консультативну допомогу 

(індивідуальну та групову) щодо 

сексуальності особистості та 

сексуальних розладів. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 



Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

здатність бути критичним і 

самокритичним; 

здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Спеціальні  компетентності: 

здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел; 

здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації; 

- здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 

розв’язання; 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань; 

обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень 

і аналізу літературних джерел. 

рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки; 

презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців 

Психологія 

реклами 

Загальні компетентності: 
ЗК2. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК3. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, 
мислити концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з позицій 
принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
психології. 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння 
природи виникнення, 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості функціонування психіки 

особи в умовах лікувально-

профілактичного закладу. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР8. Презентувати результати 

власних теоретичних досліджень з 

питань діяльності психолога 

у лікувально-профілактичних 

закладах різного типу усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної 

діяльності психолога лікувально-

профілактичних закладів, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання. 

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 

Особливості 

діяльності психолога 

у лікувально-

профілактичних 

закладах 



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. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного 
самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку 

Загальні компетентності: 

Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності. 

Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

Навички міжособистісної взаємодії, 

володіння соціально-

психологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

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. 

Спеціальні  компетентності: 

Здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, 

функціонування та розвитку 

етнічних спільнот. 

Здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків 

етнофорів. 

Здатність використовувати 

валідний і надійний методичний 

інструментарій в 

етнопсихологічних дослідженнях. 

Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову в різних 

соціокультурних спільнотах). 

Здатність дотримуватися норм 

професійної етики 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування етнічної групи й 

окремого етнофора в 

соціокультурному просторі. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення завдань адаптації  

особистості до нового 

соціокультурного простору та 

збереження етнічної 

ідентичності. 

Обирати та застосовувати валідний 

і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження адаптації особистості 

до нового соціокультурного 

простору та збереження етнічної 

ідентичності. 

 Презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

представників різних етнічних 

спільнот. 

Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника. 

Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

Виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості 

в різних етнічних групах, 

бікультурних сімях, соціальних 

структурах тощо. 

Етнопсихологія 



Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, 

системно, саногенно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

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, 

знання юридичних та морально-

етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної 

діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 технологій 

психологічної допомоги. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

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. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 

Психологія аутичної 
дитини 



ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності (СК): 

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. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані 

висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями, мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння 

і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

Спеціальні компетентності: 

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. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

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. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного 

дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень в усній та 

письмовій формі. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

Практикум з 

загальної 

психології 



Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати набуті 

знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння предметної 

області та специфіки професійної 

діяльності психолога. 

Здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями щодо 

прикладних психологічних 

аспектів. 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення при плануванні 

соціально-психологічних 

досліджень та організації й 

надання соціально-психологічної 

допомоги. 

Здатність до ефективної 

міжособистісної взаємодії з 

дотриманням етичних 

принципів професійної 

діяльності. 

Спеціальні  компетентності: 

 Здатність і готовність мислити 

критично, системно; розуміння 

основних теоретичних понять, 

термінів, та закономірностей 

прикладної психологічної науки. 

Здатність і готовність самостійно 

вивчати та критично 

опрацьовувати, аналізувати, 

узагальнювати та прогнозувати 

психологічні явища і 

закономірності, які 

виникають у соціально-

психологічній взаємодії. 

Здатність розв’язувати завдання 

та практичні психологічні 

проблеми на основі застосування 

валідного і надійного 

психодіагностичного 

інструментарію. 

Здатність і готовність самостійно 

планувати, організовувати та 

провадити психологічне 

дослідження. 

Здатність і готовність 

аналізувати, систематизувати 

отримані результати, 

формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації. 

Здатність та готовність 

організовувати та надавати 

індивідуальну та групову 

психологічну допомогу 

застосовуючи різноманітні 

обирати та застосовувати валідний і 

надійний психодіагностичний 

інструментарій психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги; 

обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки та за 

результатами власних досліджень 

та аналізу літературних джерел; 

формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору емпіричної інформації, 

дотримуватись процедури 

дослідження; 

здійснювати аналіз, узагальнення та 

критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки; 

обирати власні способи та шляхи 

вирішення психологічних проблем 

у процесі професійної діяльності, 

приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання; 

презентувати результати власних 

соціально-психологічних 

досліджень у різних сферах 

суспільної практики; 

виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми особистості 

у великих і малих групах; 

  розуміти та дотримуватись етичних 

принципів професійної діяльності 

психолога. 

Практикум з 

прикладної 

соціальної 

психології 



психологічні практики. 

Здатність і готовність 

дотримуватись норм професійної 

етики в ситуаціях 

фахової діяльності. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, 
мислити концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціальнопсихологічними 
механізмами взаєморозуміння і 
взаємовпливу. 
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, знання 
юридичних та морально-етичних 
нормативно-регулятивних засад 
професійної діяльності 
психолога і готовність неухильно 
дотримуватись. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з позицій 
принципу гуманізму; 
ставитись з повагою до 
мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
психології та реабілітаційної 
психології. 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та 
зарубіжного досвіду розуміння 
природи виникнення, 
функціонування та розвитку 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи її 

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 теоретичних досліджень 

і аналізу літературних джерел. 

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника. 

ПР12. Складати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги та 

реабілітації у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до 

осіб, які мають інші культуральні 

чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних 

принципів професійної 

діяльності психолога. 

Основи 

психологічної 

реабілітації 



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. 
СК8. Здатність організовувати та 
надавати психологічну 
допомогу (індивідуальну та 
групову). 
СК9. Здатність здійснювати 
психологічну реабілітаію, 
просвітницьку та 
психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту населення. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; 
знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності; 
навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій; 
навички міжособистісної взаємодії, 
володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
Спеціальні  компетентності: 
здатність до розуміння природи 
поведінки, діяльності та вчинків; 
здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
психологічну інформацію з різних 
джерел; 
здатність дотримуватися норм 
професійної етики; 
здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку. 

аналізувати та пояснювати психічні 

явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи її 

розв’язання; 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей 

співрозмовника; 

взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, 

які мають інші культурні чи 

гендерно-вікові відмінності 

Техніки розвитку 

комунікативної 

компетентності 



Загальні компетентності:  

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. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).  
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, 
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, 
знання юридичних та морально-
етичних нормативно-регулятивних 
засад професійної діяльності 
психолога і готовність неухильно 
дотримуватись. 
ЗК11. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей 
розвитку 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. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на 
них з позицій принципу гуманізму; 
ставитись з повагою до 
мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні  компетентності: 
СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним апаратом 
психології 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розуміння природи 
виникнення, функціонування 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. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги 

ПР9. Пропонувати власні 

способи вирішення 

психологічних задач і проблем 

у процесі професійної 

діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну 

позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до 

культуральних 

особливостей співрозмовника 

 ПР11. Складати та 

реалізовувати план 

консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту 

та індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій 

ПР12. Складати та 

реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у 

формі лекцій, бесід, 

Перинатальна 

психологія та 

психологія 

материнства 



розвитку психічних явищ. 
 СК3. Здатність до розуміння 
природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК4. Здатність самостійно збирати 
та критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
психологічну інформацію з різних 
джерел 
СК5. Здатність використовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний 
інструментарій 
СК6. Здатність самостійно 
планувати, організовувати та 
здійснювати 
психологічне дослідження 
СК7. Здатність аналізувати та 
систематизувати одержані 
результати, формулювати 
аргументовані висновки та 
рекомендації 
СК8. Здатність організовувати та 
надавати психологічну допомогу 
(індивідуальну та групову) 
СК9. Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну відповідно до 
запиту  
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

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. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні 

проблеми особистості у 

великих і малих групах. 

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. Виявляти та 

диференціювати проблеми 

збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 



Загальні компетентності: 

Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності. 
Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій у роботі 
тренера групи СПТ. 
Здатність працювати в команді. 
Спеціальні  компетентності: 
Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду у сфері тренінгової 
діяльності. 
Здатність до розуміння 
функціонування та розвитку групи 
СПТ. 
Здатність до розуміння природи 
поведінки, діяльності та вчинків 
учасників групи СПТ. 
Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту населення 

Розуміти закономірності та 
особливості функціонування 
тренінгової групи, завдань тренера в 
контексті вирішення соціально-
психологічних 
проблем особистості і групи 
Здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, для вирішення 
професійних завдань ведучого групи 
соціально-психологічного тренінгу 
Пропонувати власні способи 
вирішення психологічних задач і 
проблем у процесі тренінгової 
діяльності, приймати та 
аргументувати власні 
рішення щодо їх розв’язання. 
Складати, реалізовувати програму 
соціально-психологічного тренінгу, у 
процесі вирішення соціально-
психологічних проблем особистості і 
групи 

 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 
бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, які мають інші 
культуральні чи гендерно-вікові 
відмінності. 
Виявляти і вирішувати у тренінгговій 
діяльності соціально-психологічні 
проблеми особистості у великих і 
малих соціальних групах. 
 

Основи соціально- 

психологічного 

тренінгу 

Загальні компетентності: 

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, мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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. 

Діяльність психолога 

в системі 

інклюзивної освіти 



суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні, знання 

юридичних та морально-етичних 

нормативно-регулятивних засад 

професійної діяльності 

психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Соціальні компетентності: 
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 роботу 

відповідно до запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до 

особистісного та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах.  

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. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 



Загальні компетентності: 

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. 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

К8. Навички міжособистісної 

взаємодії, 

ЗК9 Здатність працювати в 

команді. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя 

Спеціальні  компетентності: 

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 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій 

СК8. Здатність організовувати 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. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження та технології 

психологічної допомоги 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати 

та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

 ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних 

особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність 

власних дій 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних 

та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у 

формі лекцій, бесід, круглих 

столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи 

Психологія 

загального здоров'я 

та психологічного 

благополуччя 



надавати психологічну допомогу 

(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 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

психолого-педагогічні умови 

розвитку особистості. 

 ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

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. Виявляти та 

диференціювати проблеми 

збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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. 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і 

малих групах. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності 

психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально 

Соціально- 

психологічні 

технології впливу 

на особистість та 

групу 



відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Загальні компетентності: 
ЗК1. Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях. 
ЗК3. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціальнопсихологічними 
механізмами взаєморозуміння і 
взаємовпливу. 
ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і 
впливати на них з позицій принципу 
гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності 
Спеціальні компетентності: 
СК3. Здатність до розуміння 
природи поведінки, діяльності та 
вчинків. 
СК5. Здатність використовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій. 
СК9. Здатність здійснювати 
просвітницьку та 
психопрофілактичну 
роботу відповідно до запиту 
населення. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 
різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційнокомунікаційних 
технологій, для вирішення 
професійних завдань проектної 
діяльності психолога. 
ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 
робити самостійні висновки за 
результатами власних 
досліджень і аналізу літературних 
джерел з питань управління 
проектами. 
ПР5. Обирати та застосовувати 
валідний і надійний 
психодіагностичний інструментарій 
психологічного дослідження. 
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. 
ПР13. Взаємодіяти, вступати у 
комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, 
які мають інші культуральні чи 
гендерно-вікові відмінності 

Основи 

проєктної 

діяльності 



Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

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, знання 

юридичних та морально-етичних 

нормативнорегулятивних засад 

професійної діяльності психолога 

і готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

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, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

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 

Психологія 

аномального 

розвитку 



ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

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. 

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 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

діяльності. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 



Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

здатність бути критичним і 

самокритичним; 

здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

знання морально-етичних 

нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись; 

здатність розуміти психологічний 

зміст суспільних процесів і 

впливати на них з позицій 

принципу гуманізму; ставитись з 

повагою до мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні  компетентності: 

здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел; 

здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження; 

здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації; 

здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту населення; 

здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних 

завдань; 

обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел; 

презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

відповідно до вимог замовника. 

демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

професійній та громадській 

діяльності. 

Медіапсихологія 



Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2.Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5.Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6.Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8.Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

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. 

ЗК12.Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою 

до мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні  компетентності: 

СК1.Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології та 

суїцидології. 

СК2.Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, 

функціонування та розвитку 

психічних явищ. 

СК3.Здатність до розуміння 

природи аутоагресивної поведінки 

та суїцидальних вчинків. 

СК4.Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

ПР1.Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2.Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3.Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4.Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

ПР5.Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження суїцидальної поведінки 

та технологій психологічної 

допомоги. 

ПР7.Рефлексувати і 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 суїцидентам 

у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до 

вимог замовника. 

ПР13.Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР16.Знати, розуміти та 

Психологія 

суїцидальної 

поведінки 



аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел. 

СК5.Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6.Здатність самостійно 

планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7.Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК8.Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову) 

суїцидентам. 

СК9.Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10.Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11.Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності 

психолога. 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

навички міжособистісної взаємодії, 

володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу; 

здатність працювати в команді; 

здатність розуміти психологічний 

зміст суспільних процесів і впливати 

на них з позицій принципу 

гуманізму; ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні  компетентності. 

здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації; 

аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання; 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

 пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати 

та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання; 

 складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги; 

 виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах; 

знати, розуміти та дотримуватися 

етичних принципів професійної 

діяльності психолога 

Психологічні 

технології ведення 

переговорів і 

вирішення 

конфліктів 



здатність організовувати та надавати 

психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову); 

здатність дотримуватися норм 

професійної етики. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології, основними 

теоретичними поняттями, 

термінами, розуміння законів та 

закономірностей у галузі 

психології здорового 

способу життя. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків у відповідності до 

способу життя. 

СК6. Здатність і вміння будувати 

індивідуальну модель здорового 

способу життя особистості. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

залежності від способу життя. 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів дослідження 

способу життя та формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР11. Складати та реалізовувати 

програму індивідуальної або 

групової форм роботи щодо 

формування здорового способу 

життя з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних 

особливостей клієнтів. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, у 

формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, щодо здорового 

способу життя різних груп 

населення. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і зміцнення 

здоров’я та формування 

здорового способу життя, що 

приведе до психологічного 

благополуччя 

Психологія 

здорового способу 

життя 



рекомендації, складати програми 

здорового способу життя для 

різних груп населення, 

використовувати моделі 

здоровяорієнтованої поведінки 

для розробки програм 

формування мотивації здорового 

способу життя. 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення щодо здорового 

способу життя. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; знанням та 

розуміння предметної галузі та 

розуміння професійної діяльності 

військового психолога;  

навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій; здатністю вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями; 

здатністю бути критичним і 

самокритичним в майбутній 

професійній діяльності; 

здатність приймати обґрунтовані 

рішення; здатністю генерувати 

нові ідеї; 

володіти навичками 

міжособистісної взаємодії; 

здатність працювати в команді; 

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.  

Спеціальні  компетентності: 

здатність оперувати категоріально-

понятійним апаратом військової 

психології; 

здатність до ретроспективного 

аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, 

розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань; 

здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань; 

обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел; 

формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, 

дотримуватися процедури 

дослідження;  

рефлексувати і критично оцінювати 

достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані 

висновки; презентувати результати 

власних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців; складати та 

реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі 

лекцій, бесід, круглих столів, ігор, 

тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника;  

демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у 

Військова 

психологія 



функціонування та розвитку 

психічних явищ; 

здатність до розуміння природи 

поведінки, діяльності та вчинків; 

здатність самостійно збирати та 

критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з різних 

джерел;  

здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження; 

здатність аналізувати 

та систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки 

та рекомендації; здатність 

здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну 

відповідно до запиту; здатність 

дотримуватися норм професійної 

етики;  

здатність до особистісного та 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

професійній та громадській 

діяльності; 

виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Загальні компетентності: 
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, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
ЗК5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК6. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення. 
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність). 
ЗК8. Навички міжособистісної 
взаємодії, володіння 
соціально- психологічними 
механізмами взаєморозуміння і 
взаємовпливу. 
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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування 

психічних явищ в контексті 

професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з 

використанням 

інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні 

висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) 

психологічного дослідження та 

технологій психологічної допомоги. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів 

Основи 

психокорекції 

залежностей 



громадянина в Україні, 
знання юридичних та морально- 
етичних нормативнорегулятивних 
засад професійної діяльності 
психолога і готовність неухильно 
дотримуватись. 
ЗК12. Здатність розуміти 
психологічний зміст суспільних 
процесів і впливати на них з позицій 
принципу гуманізму; ставитись з 
повагою до мультикультурності та 
різноманітності. 
Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 
категоріально-понятійним 
Апаратом психології. 
СК2. Здатність до ретроспективного 
аналізу вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розуміння 
природи виникнення, 
функціонування та розвитку 
психічних явищ. 
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 
психопрофілактичну роботу 
відповідно до запиту 
населення. 
СК10. Здатність дотримуватися 
норм професійної етики. 
СК11. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та 
саморозвитку. 

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, які 

мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості у великих і малих 

групах. 

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. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 



Загальні компетентності: 

ЗК2.Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3.Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, 

системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії. 

Спеціальні компетентності: 

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 

психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту населення 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми у 

процесі управління персоналом та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження діяльності 

персоналу в організації та технологій 

психологічної допомоги у процесі 

управління персоналом 

ПР7. Рефлексувати і критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів  психологічного 

дослідження особливостей діяльності 

персоналу, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних, 

просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у 

формі лекцій, бесід, тренінгів, тощо у 

процесі психологічного супроводу 

персоналу організації. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, 

які мають інші культуральні чи 

гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Виявляти і вирішувати 

соціально-психологічні проблеми 

особистості працівника у 

великих і малих групах (організаціях). 

Психологічний 

супровід персоналу 

організації 

Загальні компетентності: 

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 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

причини виникнення 

психосоматичних розладів, 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку 

психосоматичних розладів у дітей та 

дорослих. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

Основи 

психосоматики  



оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в 

команді. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою до 

мультикультурності та 

різноманітності. 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психосоматики. 

СК3. Здатність до розуміння 

природи поведінки, діяльності та 

вчинків особи з 

психосоматичними розладами. 

СК4. Здатність самостійно збирати 

та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати 

психологічну інформацію з основ 

психосоматики з різних джерел. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій при діагностиці 

психосоматичних розладів. 

СК8. Здатність організовувати 

психологічну допомогу особам з 

психосоматичними розладами. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 

інформаційнокомунікаційних 

технологій, для вирішення питань 

психологічної допомоги особам з 

психосоматичними розладами. 

ПР5. Обирати та застосовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій 

(тести,  опитувальники, проективні 

методики тощо) для діагностики 

психосоматичних розладів. 

ПР9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач 

психокорекції психосоматичних 

розладів та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 



Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями, мислити 
концептуально, системно, 
саногеннно. 
Здатність приймати обґрунтовані 
рішення. 
Навички міжособистісної взаємодії, 
володіння соціально-
психологічними механізмами 
взаєморозуміння і взаємовпливу. 
Спеціальні  компетентності: 

Здатність оперувати категоріально-
понятійним апаратом психології. 
Здатність до розуміння природи 
поведінки, діяльності та вчинків. 
Здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
психологічну інформацію з різних 
джерел у процесі підбору і оцінки 
персоналу 
Здатність використовувати валідний 
і надійний психодіагностичний 
інструментарій при проведенні 
підбору персоналу та його оцінці 
Здатність аналізувати та 
систематизувати результати 
процедур підбору персоналу, 
формулювати аргументовані 
висновки та рекомендаці 

Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в 

контексті психологічного підбору 

та оцінки персоналу. 

Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій з метою 

аналізу ринку праці, побудови 

професіорграми та 

психограми, аналізу резюме. 

Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки у 

процесі психологічного 

підбору персоналу та його оцінки. 

Обирати та застосовувати валідний 

і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні 

методики тощо) психологічного 

дослідження претендентів на 

посаду. 

Здійснювати консультування щодо 

складання резюме та написання 

мотиваційного листа 

претендентів, розробки профілів 

посад та критеріїв оцінювання 

персоналу. 

Психологічний відбір 

та оцінка персоналу 

ЗК1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння 

предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

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, 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища(розуміння ролі вищих 

психічних процесів у 

розвитку креативності особистості); 

розуміти механізм творчості, 

структуру та природу творчих 

здібностей особистості. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з 

різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційнокомунікаційних 

технологій, для вирішення завдань 

психології творчості( нових методів та 

підходів до розвитку творчого 

мислення особистості) 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, 

робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень у 

і аналізу літературних джерел у 

царині психології творчості. 

ПР8. Презентувати результати 

власних досліджень усно / 

письмово(творчі проекти) для 

фахівців і нефахівців. 

ПР14. Забезпечувати оптимальні 

Психологія творчості  



верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні, 

знання юридичних та морально-

етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності 

психолога і готовність неухильно 

дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

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. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і впливати на них з 

позицій принципу гуманізму; 

ставитись з повагою 

до мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології. 

СК2. Здатність до 

ретроспективного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи 

виникнення, функціонування та 

розвитку психічних явищ. 

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 

психолого-педагогічні умови розвитку 

особистості, сприяти розвитку її 

творчого потенціалу 



рекомендації. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Загальні компетентності: 

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, 

мислити концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

Спеціальні компетентності: 

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. 

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. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 
психічні явища, ідентифікувати 
психологічні проблеми та 
пропонувати шляхи її 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 
інформаційнокомунікаційних 
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 
технологій психологічної допомоги. 
ПР6. Формулювати мету, завдання 
дослідження, володіти навичками 
збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури 
дослідження. 
ПР7. Рефлексувати і 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. 

Судово- 

психологічна 

експертиза 



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, 

мислити 

концептуально, системно, 

саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і 

самокритичним, 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної 

взаємодії, володіння 

соціальнопсихологічними 

механізмами взаєморозуміння і 

взаємовпливу. 

ЗК12. Здатність розуміти 

психологічний зміст суспільних 

процесів і 

впливати на них з позицій 

принципу гуманізму; ставитись з 

повагою до мультикультурності та 

різноманітності 

Спеціальні компетентності:  

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. 

СК5. Здатність використовувати 

валідний і надійний 

психодіагностичний 

інструментарій. 

СК6. Здатність самостійно 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її 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 

інформаційнокомунікаційних 

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 технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного 

матеріалу, дотримуватися 

процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і 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. 

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, 

Методи 

психологічної 
допомоги особам з 

невротичними 
розладами 



планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та 

систематизувати одержані 

результати, формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати 

просвітницьку та 

психопрофілактичну 

роботу відповідно до запиту 

населення. 

СК10. Здатність дотримуватися 

норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного 

та професійного 

самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

ПР16. Знати, розуміти та 

дотримуватися етичних принципів 

професійної діяльності психолога. 

ПР18. Виявляти та диференціювати 

проблеми збереження і відновлення 

психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя. 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати набуті 

знання у практичних ситуаціях 

професійної діяльності. 

Знання та розуміння предметної 

області та специфіки професійної 

діяльності психолога. 

Здатність вчитися та оволодівати 

сучасними знаннями щодо 

психологічних технологій та 

технік іміджмейкінгу та піару. 

Здатність приймати обґрунтовані 

рішення при плануванні та 

просуванні іміджу суб’єкта. 

Здатність генерувати нові ідеї, 

бути креативним у формуванні та 

просуванні іміджу клієнта. 

Здатність до ефективної 

міжособистісної взаємодії у 

ситуаціях професійної 

комунікації. 

Спеціальні  компетентності: 

Здатність і готовність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології; розуміти 

основні теоретичні поняття, 

терміни, та закономірності 

технологій та технік 

іміджмейкінгу. 

Здатність і готовність самостійно 

Здійснювати аналіз, узагальнення 

та прогнозування психічних явищ, 

ідентифікувати психологічні 

проблеми пов’язані з іміджем та 

піаром, пропонувати шляхи їх 

розв’язання; 

розробляти імідж-карту суб’єкта 

іміджування із застосуванням 

валідних і надійних 

психодіагностичних інструментів 

психологічного дослідження та 

технологій і технік психологічної 

допомоги; 

пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у  процесі професійної 

діяльності пов’язаних з іміджем 

клієнта, приймати та 

аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання; 

здійснювати корекцію та 

просування іміджу суб’єкта у 

різних сферах професійної 

діяльності з урахуванням 

специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта; 

здійснювати аналіз ефективності 

застосованих іміджевих та піар 

технологій, критично оцінювати 

Психологічні 

технології 
іміджмейкінгу 

і піару 



вивчати та критично 

опрацьовувати, аналізувати, 

узагальнювати та прогнозувати 

тенденції розвитку процесів 

іміджування; побудови, корекції 

та просування іміджу, а також 

власних необхідних професійних 

компетенцій. 

Здатність розв’язувати завдання та 

практичні психологічні проблеми 

щодо створення іміджу в 

особистій та діловий сфері на 

основі застосування валідного і 

надійного психодіагностичного 

інструментарію. 

Здатність і готовність аналізувати, 

формувати та позиціонувати 

ідеальний імідж суб’єкта; 

здійснювати побудову, корекцію 

персонального чи ділового іміджу 

та його піар. 

Здатність організовувати та 

надавати психологічну допомогу 

щодо іміджмейкінгу та піару. 

достовірність результатів 

дослідження, рефлексивно 

оцінювати власні професійні 

можливості та досягнення; 

виявляти і вирішувати соціально-

психологічні проблеми іміджу 

особистості у великих і малих 

групах; 

презентувати результати власних 

досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців щодо 

формування та просуванню іміджу 

у різних сферах професійної 

діяльності 
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