
 



1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

053 «Психологія»  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Білоцерківський інститут неперервної професійної 

освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

магістр психології, психолог, викладач психологічних 

дисциплін 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Магістра зі спеціальності «Психологія» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України 

2022 р. 

Цикл/рівень НРК України– 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF 

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2022 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

 

2 – Мета освітньої програми 

підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які 

володіють відповідними компетенціями-знаннями інноваційного характеру, 

уміннями їх практичного застосування, розуміння проблем психологічного 

розвитку особистості та функціонування соціально-психологічних явищ і 

процесів, знаннями та вміннями психодіагностичної, консультативної та 

психокорекційної роботи психолога у різних сферах життєдіяльності людини, 

досвідом розробки новітніх технологій навчання та виховання, сучасними 

методами викладання, а також забезпечити консультаційну підтримку у 

виконанні наукових досліджень, що спрямовані на отримання нових наукових 

знань, підготовки та захисту дипломної роботи. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область, галузь Психіка людини 



знань, спеціальність  05 Соціальні та поведінкові науки 

 053 Психологія 
Орієнтація освітньої 

програми  
Освітньо-професійна 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Спеціальна. Формування та розвиток професійної компетентності для 

здійснення викладацької, дослідницької та практичної діяльності у 

галузі психології щодо, проблем психічного розвитку особистості, 

психологічних процесів закономірностей, чинників, механізмів та 

аналізу соціально-психологічних процесів, механізмів, проблем 

міжособистісних та міжетнічних взаємин, масових явищ та їх вплив на 

індивіда 

Особливості програми  Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

психології 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Психолог державної організації, установи  (практичний психолог соціально-

психологічної служби, райдержадміністрації,   відділу міністерства, центру 

антикризової психології  та соціальної роботи, центру професійної орієнтації 

та профвідбору). 

Психолог-консультант; практичний психолог; психоаналітик;  психолог в 

організації; викладач загальної психології і прикладних психологічних 

дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах; психолог- 

психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі 

Психолог в HR-відділах організацій, у відділах маркетенгу та реклами, 

психолог-тренер в навчальних центрах організацій, бізенс-тренер, психолог в 

корпоративни університетах 
Подальше навчання Навчання з програмами:  

8 рівня НРК, третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та 

інтегративні, контекстні технології навчання.  
Оцінювання Види контролю:  

за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, 

контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні 

директорату, державний контроль.  

за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, 

проміжний, підсумковий) та відтермінований.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 

презентація наукової роботи, заліки, екзамени 
Система оцінювання  Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 

національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; 

шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності 

(ЗК) 
3К 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2 – Знання та розуміння предметної області та специфіки 

професійної діяльності психолога.  

ЗК 3 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3К 4 – Навички використання інформаційних і комунікаційних 



технологій.  

3К 5 – Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗК 6 – Здатність працювати в команді.  

3К 7 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

3К 8 – Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

3К 9 – Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

3К 10 – Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

 3К 11 – Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

3К 12 – Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
ФК 1 – Фундаментальне знання теоретичної, прикладної та 

практичної психології  

ФК 2 – Вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних 

джерел  

ФК 3 – Розвинута здатність конструювати дизайн, розробляти 

програму та виконувати складні психологічні дослідження з 

використанням широкого кола якісних та кількісних методів та 

високоспеціалізованого, валідного і надійного 

психодіагностичного інструментарію.  

ФК 4 – Розвинута здатність аналізувати та систематизувати 

одержані результати, формулювати аргументовані висновки та 

рекомендації  

ФК 5 – Розвинуте вміння організовувати та надавати 

психологічну допомогу (індивідуальну та групову)  

ФК 6 – Здатність здійснювати просвітницьку та 

психопрофілактичну роботу відповідно до запиту  

ФК 7 – Розвинути вміння організовувати та надавати 

психологічну допомогу особистості, що перебуває в 

екстремальних умовах.  

ФК 8 – Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 

дотримуватися норм професійної етики  

ФК 9 – Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку  

ФК 10 – Навички міжособистісного спілкування та роботи в 

команді у процесі професійної діяльності  

ФК 11 – Здатність професійно викладати психологічні 

дисципліни.  

ФК 12 – Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до 

професійної мобільності. 

ФК 13 – Здатність здійснювати психологічний відбір, оцінку, 

забезпечувати адаптацію, мотивації персоналу організацій. 

ФК 14 – Навички застосовувати технології роботи практичного 

психолога в організації 

ФК-15- Навички здійснювати психологічне навчання 

менеджерів та персоналу організацій  

ФК 15 – Здатність здійснювати психолого-управлінське 

консультування 

 

7 – Програмні результати навчання 
РН 1 Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 



проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 
РН 2 Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань 
РН 3 Ілюструвати прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку 

психічних явищ 
РН 4 Здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань 

в т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
РН 5 Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки 
РН 6 Самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги 
РН 7 Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження 
РН 8 Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 
РН 9 Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої 

аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень. 
РН 10 Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання. 
РН 11 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника. 
РН 12 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних 

дій. 
РН 13 Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до запиту. 
РН 14 Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові особливості. 
РН 15 Демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань. 
РН 16 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 
РН 17 Знати та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.  
РН 18 Вміти професійно викладати психологічні дисципліни. 
РН 19 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям. 
РН 20 Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби 

визначати зміст запиту до супервізії. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Розробники програми:  

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а 

також висококваліфіковані спеціалісти.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні 
Матеріальне-технічне 

забезпечення 
- навчальні корпуси;  

- навчальні кабінети; 



 - комп’ютерні класи;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет;  

- мультимедійне обладнання.  
Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 
- офіційний сайт БІНПО:  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 - необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека;  

- корпоративна пошта;  

- навчальні і робочі плани;  

- графіки освітнього процесу; 

 - навчально-методичні комплекси дисциплін;  

- навчальні та робочі програми дисциплін;  

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін; 

 - програми практик; 

 - методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), 

дипломних проектів (робіт);  

- критерії оцінювання рівня підготовки;  

- пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 

мобільність  
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних ВНЗ 

 

2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК 1. Іноземна мова (за науковим спрямуванням) 5 Залік 

ОК 2. Методологія наукових досліджень 3 Залік 

ОК 3. Теоретико-методологічні проблеми 

психології 

5 Екзамен 

ОК 4. Психологія організацій та управління 

персоналом 

6 Залік 

ОК 5. Методика викладання психології у вищій 

школі 

5 Екзамен 

ОК 6. Соціальна та екологічна безпека 3 Залік 

Практика 

 Виробнича практика 6  

Державна атестація 

 Підготовка дипломної роботи 9  

 Захист дипломної роботи 3  

Загальний обсяг обов’язкових компонент  45  

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Вибіркові навчальні дисципліни навчального закладу 



ВБ 1. Психологічні технології вищої освіти 3 Залік 

ВБ 2. Психологія травмуючих ситуацій 4 Залік 

ВБ 3. Філософія управління 3 Залік 

ВБ 4. Методологія проведення тренінгів 4 Залік 

ВБ 5. Психологія масової поведінки 4 Екзамен 
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Вибіркові навчальні дисципліни вільного вибору студента 

Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1 Генетична психологія 4 Екзамен 

ВБ 1.2 Основи професійного консультування 5 Екзамен 

ВБ 1.3 Проектування життєвого шляху особистості 3 Залік 

ВБ 1.4 Педагогіка вищої школи 3 Залік 

ВБ 1.5 Психологія творчості 3 Залік 

ВБ 1.6 Психологія батьківства та його 

психологічний супровід 

5 Екзамен 

Вибірковий блок 2 

ВБ 2.1 Пренатальна психологія та психологія 

батьківства 

5 Екзамен 

ВБ 2.2 Акмеологія і освіта дорослих 5 Екзамен 

ВБ 2.3 Психологія професійної соціалізації 5 Екзамен 

ВБ 2.4 Психологія віктимності та суіцидальності 4 Залік 

ВБ 2.5 Технології морального розвитку особистості 5 Залік 

    

Вибірковий блок 3 

ВБ 3.1 Організаційна психологія 3 Екзамен 

ВБ 3.2 Психологія лідерства та формування команд 

в організації 

3 Залік 

ВБ 3.3 Психологія  організаційного розвитку та 

організаційної культури 

3 Залік 

ВБ 3.4 Психологія ділового спілкування та 

толерантності в організації 

3 Залік 

ВБ 3.5 Психологія професійної кар’єри в організації 3 Залік 

ВБ 3.6 Психологія професійного здоров’я, 

професійного стресу та професійного 

вигорання в організації 

3 Залік 

ВБ 3.7 Економічна психологія 3 Екзамен 

ВБ 3.8 Психологія підприємництва 3 Залік 

ВБ 3.9 Психологія торгівлі, маркетингу та реклами 3 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 27  

Загальний обсяг освітньої програми 90  

 


