
 



 

І. Загальна характеристика 

Рівень вищої Перший (бакалаврський) рівень   

освіти       

Ступінь вищої Бакалавр     

освіти       

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки   

Спеціальність 053 Психологія    

Обмеження Обмеження відсутні    

щодо форм      

навчання       

Освітня  Бакалавр з психології за спеціалізацією (зазначається за 

кваліфікація наявності)     

Кваліфікація  в Ступень вищої освіти «Бакалавр»   

дипломі  Спеціальність 053 «Психологія»   

     

   

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт   вивчення:   психічні   явища,   їх   виникнення 

функціонування та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; 

взаємодія  людей  у  малих  і  великих  соціальних  групах; 

  психофізіологічні процеси та механізми, які лежать в основі 

  різних форм психічної активності.   

  Цілі  навчання:  формування   наукових   уявлень   про 

  природу  психіки,  про  методи  та  результати  дослідження 

  психічних   явищ;   розвиток   здатності   до   застосування 

  

психологічних знань в умовах професійної діяльності. 

 

   



  

Теоретичний   зміст   предметної   області:   система 

психологічних    знань,    базових    категорій    і    понять, 

  закономірностей,   механізмів,   методологічних   підходів, 

  пояснювальних принципів, науково-прикладних завдань. 

  Методи, методики та технології: методи теоретичного та 

  емпіричного дослідження, валідні, стандартизовані 

  психодіагностичні   методики,   методи   аналізу   даних, 

  технології психологічної допомоги.   

  Інструменти  та  обладнання:  психологічні  прилади, 

  комп’ютерна техніка, сучасні інформаційні та комунікаційні 

  технології.     

Академічні Можливість продовжувати освіту за другим 

права  (магістерським)  рівнем  вищої  освіти.  Набуття  додаткових 

випускників кваліфікацій в системі післядипломної освіти.  



 

ІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 
 

Обсяг   освітньої -  на базі повної загальної середньої освіти становить 240 

програми у ЄКТС кредитів ЄКТС.      

 на   базі   ступеня   «молодший   бакалавр»   (освітньо- 

 кваліфікаційного  рівня  «молодший  спеціаліст»  заклад 

 вищої освіти має право визнати та зарахувати не більше 

 60  кредитів  ЄКТС,  отриманих  в  межах  попередньої 

 освітньої  програми  підготовки молодшого бакалавра 

 (молодшого спеціаліста)     

 

ІІІ.  Перелік компетентностей 

випускника     

  

Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

компетентність практичні проблеми у сфері психології, що передбачають 

 застосування основних психологічних теорій та методів 

 та  характеризуються  комплексністю  і  невизначеністю 

 умов.       

Загальні ЗК1.   Здатність   застосовувати   знання   у   практичних 

компетентності ситуаціях.      

 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

 професійної діяльності.     

 ЗК3. Навички використання інформаційних і 

 комунікаційних технологій.    

 ЗК4.   Здатність   вчитися   і   оволодівати   сучасними 

 знаннями.      

 ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  

 ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.   



 ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,   

 ЗК9 Здатність працювати в команді.   

 ЗК10.  Здатність  реалізувати  свої  права  і  обов’язки  як 

 члена суспільства, усвідомлювати цінності 

 громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

 необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

 прав і свобод людини і громадянина в Україні;   

 ЗК11.  Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні, 

 культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

 основі розуміння історії та  закономірностей розвитку  



 предметної області, її місця у загальній системі знань про 

 природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

 технологій, використовувати різні види та форми рухової 

 активності   для   активного   відпочинку   та   ведення 

 здорового способу життя.    

Спеціальні СК1.   Здатність   оперувати   категоріально-понятійним 

(фахові, предметні) апаратом психології     

компетентності СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного 

 та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

 функціонування та розвитку психічних явищ.  

 СК3.   Здатність   до   розуміння   природи   поведінки, 

 діяльності та вчинків.    

 СК4.   Здатність   самостійно   збирати   та   критично 

 опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 

 психологічну інформацію з різних джерел   

 СК5.  Здатність  використовувати  валідний  і  надійний 

 психодіагностичний інструментарій    

 СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

 здійснювати психологічне дослідження   

 СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

 результати,  формулювати  аргументовані  висновки  та 

 рекомендації     

 СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну 

 допомогу (індивідуальну та групову)   

 СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та 

 психопрофілактичну відповідно до запиту   

 СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики  



 СК12.   Здатність   до   особистісного   та   професійного 

 самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

 

 

 


