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Освітньо-професійна програма  

053.00.02 Практична психологія 
 

Тип диплому та обсяг програми одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Термін навчання 3 роки 10 місяців 

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса 

Грінченка. 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Рівень програми НРК України – 6 рівень 

 

А Мета (цілі) програми 

 Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі 

практичної психології, здатного забезпечити надання кваліфікованої 

психологічної допомоги фізичним особам, організаціям, окремим групам 

населення. 

 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь,  

напрям 

Практико орієнтована програма підготовки фахівців, 

яка складається з: теоретико-орієнтованих дисциплін – 

15 %, практико-орієнтованих дисциплін – 54 %, 

практики – 22,5 %, інших дисциплін – 9,5 %. 

2. Фокус 

програми: 

Загальна освіта в галузі практичної психології.  

3. Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна. 

 

4. Особливості 

програми 

Навчання в центах практичної підготовки; навчання, 

побудоване на дослідницькій основі; викладання 

окремих модулів іноземною мовою. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашту-

вання 

Дошкільні навчальні заклади; загальноосвітні навчальні 

заклади; неурядові організації; центри психологічного 

консультування; центри соціально-психологічної 

реабілітації. 

 

2. Продовження 

освіти 

Магістерські програми освітньо-наукового та освітньо-

професійного спрямування 

 

D Стиль та методи навчання 

1. Підходи до викладання та навчання 
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 Підходи в 

організації 

навчального 

процесу 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого, особистісно орієнтованого 

навчання, на засадах компетентнісного, системного, 

інтегративного підходів 

Форми і методи 

організації 

освітнього 

процесу 

 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські), позааудиторні (індивідуальні, консультації, 

написання та захист курсових робіт/проектів, випускних 

кваліфікаційних робіт/проектів, практика, науково-

дослідна робота), дистанційні навчальні заняття, 

самостійна робота.  

Методи: проблемного, проблемно-пошукового, 

діалогічного, інтерактивного навчання 

2. Система 

оцінювання 

Загальне оцінювання здійснюється за результатами 

проміжного та підсумкового контролю у вигляді 

екзаменів, заліків, захисту творчих проектів відповідно 

до внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

E Програмні компетентності 

1. Загальні   

 Світоглядна Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 

Розуміння значущості для власного розвитку історичного 

досвіду людства.  

Збереження національних духовних традицій. 

Розуміння переваг здорового способу життя та прийняття 

їх як власних цінностей 

 Громадянська Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина 

України. Повага до Батьківщини, народу, держави, її 

символіки, традицій, мови. Здатність робити свідомий 

соціальний вибір та застосовувати демократичні технології 

прийняття рішень. Уміння діяти з соціальною 

відповідальністю та громадською свідомістю  

 Комунікативна Здатність ефективної взаємодії з іншими. Здатність 

працювати у команді. Вільне володіння українською 

мовою відповідно до норм культури мовлення, основами 

спілкування іноземними мовами 

 Інформаційна Здатність до самостійного пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел для розгляду конкретних 

питань. Здатність до ефективного використання 

інформаційних технологій в соціальній і професійній 

діяльності. 

 Креативна Здатність продукувати нові ідеї. Уміння застосовувати 

знання та розуміння для розв’язання змодельованих 

психологічних проблем у формі «мисленнєвого 
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експерименту». 

 Самоосвітня Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 

успіху. 

 Критичне 

мислення 

Уміння застосовувати знання основних критеріїв якості 

роботи психолога. Здатність оцінювати наслідки 

використання у соціальній практиці психодіагностичних 

методик і психологічних технологій 

 Когнітивна 

гнучкість 

Здатність до аналітико-синтетичної діяльності, до 

встановлення пріоритетів у професійний діяльності. 

Уміння обирати доречну стратегію психопрактичної 

діяльності на підставі аналізу власних базових компетенцій 

і клієнтського запиту. Уміння реалізувати в 

психологічному консультуванні та психокорекцій роботі 

різні методологічні підходи, методики та процедури. 

 Емоційний 

інтелект 

Уміння діяти на основі етичних міркувань.Правильне 

розуміння та повага до багатокультурності та відмінності. 

Навички емпатійного слухання 

2. Фахові  

 Організаційна Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її 

суб’єктів. 

 Прогностична Навички визначення обсягу та характеру психологічної 

допомоги, необхідної клієнтові. Уміння передбачати 

наслідки психологічного втручання в ситуацію клієнта на 

підставі аналізу власних базових компетенцій. Уміння 

ефективного прогнозування розвитку групових/ суспільних 

відносин. 

 Методична Уміти здійснювати добір діагностичного інструментарію, 

адекватного меті та завданням психодіагностичного 

обстеження клієнта. Уміння реалізувати в психологічному 

консультуванні та психокорекцій роботі різні методики, 

техніки та технології практичної роботи з 

клієнтом/групою. 

 Спеціальні Уміння орієнтуватися в загальних закономірностях 

розвитку психіки згідно з основними психологічними 

концепціями. Розуміння практичної сутності і соціальної 

значущості майбутньої професії. Навички та здатності до 

успішного міжособистісного спілкування, емпатійного 

слухання, емоційної стабільності, толерантності. 

Застосування прийомів та методів ефективної 

комунікативної взаємодії. Уміння самоорганізації у 
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визначенні зони власної фахової компетентності. Навички 

цілісного аналізу процесів психологічного та психічного 

розвитку людини. Навички професійного застосування 

психодіагностичного інструментарію, здійснення 

психотренінгової та консультаційної діяльності. Уміння 

реалізовувати в психокорекційній діяльності різні 

методологічні підходи, методики та процедури, основні 

психотерапевтичні концепції та окремі психотехніки. 

Вміння скласти та зреалізовувати програму 

експериментального дослідження з урахуванням специфіки 

психологічної проблеми; узагальнювати отримані 

емпіричним шляхом дані за допомогою математично-

статистичних методів психології. Навички успішного 

здійснення психологічного супроводу клієнта/групи з 

метою сприяння підвищенню рівня психологічної 

культури, досягнення бажаного результату праці, 

задоволення потреб суспільства. 

 

F Програмні результати навчання 

 Психодіагностика 

Здатність практично оперувати основними термінами в галузі 

психодіагностики: «психологічний діагноз»; «психодіагностичне 

дослідження», «валідні та надійні методи (тести)», «шкалювання», «тестові 

норми». 

Здатність встановлювати гіпотезу, визначати мету, завдання 

психодіагностичного обстеження враховуючи практичне застосування 

діагностичного інструментарію. 

Здатність складати програму діагностичного дослідження; ефективно 

включати в її структуру інструментарій, адекватний меті, завданням 

психодіагностичного обстеження клієнта/групи. 

Здатність доцільно складати план застосування діагностичних методик, 

адекватних психологічній ситуації, запиту клієнта/групи. 

Здатність створити оптимальні психологічні умови, ефективно застосувати 

процедуру проведення психодіагностичного обстеження (тестування). 

Уміння практично здійснювати психодіагностичне обстеження 

кліента/групи враховуючи добір, адаптацію, розробку інструментарію, 

адекватного меті, завданням з подальшим застосуванням відповідно до 

психологічної ситуації та запиту. 

Практичні уміння з психодіагностики різних вікових категорій дітей і 

дорослих (добір валідного методичного інструментарію; аналіз та 

інтерпретація отриманих даних, формулювання коректних висновків і 

прогнозів). 

Психологічне консультування 

Навички організації та проведення психологічного консультування згідно з 
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основними теоретичними засадами.  

Уміння ефективно застосовувати базові універсальні та спеціальні техніки 

психологічного консультування та психокорекції. 

Профілактика та корекція відхилень поведінки 

Здатність та вміння застосовувати сучасні гуманістичні принципи 

психопрофілактики та психокорекції у практичній діяльності. 

Основи психотерапії 

Розуміння основних психотерапевтичних концепцій виникнення 

психологічних проблем особистості, застосування окремих психотехнік у 

ситуаціях психологічного неблагополуччя. 

Психологія розвитку 

Уміння аналізувати процес розвитку людини, застосовуючи цілісний 

підхід; враховувати вплив біологічних, соціокультурних психологічних 

чинників на кожній стадії розвитку; виявляти основні закономірності 

становлення індивіда, особистості, суб’єкта діяльності, враховуючи 

індивідуальну варіативність процесу розвитку. 

Психологія здоров`я 

Здатність визначати та здійснювати психогігієнічні заходи, спрямовані на 

збереження і зміцнення психічного здоров'я особистості. 

Когнітивна психологія 

Уміння аналізувати особливості внутрішньої організації психічних 

процесів; досліджувати процес формування знань, їх перетворення та вплив 

на поведінку та увагу людини. 

Методика проведення психологічної експертизи 

Вміння планувати та проводити психологічну експертизу в різних галузях 

психології адекватно запиту замовника, меті та завданням психопрактичної 

діяльності. 

Експериментальна психологія 

Уміння складати та реалізовувати програму експериментального 

дослідження. 

Практичні вміння з організації, реалізації формувального експерименту 

(формування експериментальних і контрольних вибірок; кількісний і 

якісний аналіз експериментальних даних; виявлення кореляційних, 

каузальних та інших зв’язків; формулювання коректних висновків і 

прогнозів). 

Математичні методи в психології 

Здатність виділяти й оцінювати соціальні, політичні та культурні початкові 

складові психологічних явищ.  

Здатність застосовувати математичний апарат в процесі проведення 

наукового дослідження у різних галузях психології; 

Здатність здійснювати статистичний аналіз та узагальнення психологічної 

інформації, забезпечувати формування науково обґрунтованих висновків та 

пропозицій. 

Дитяча психологія 

Здатність орієнтуватися в загальних закономірностях розвитку психіки 
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дітей згідно з основними концепціями; володіти найпростішими 

практиками діагностики та розвитку дітей. 

Психокорекція 

Уміння дібрати адекватну систему заходів психологічного впливу, 

спрямовану на виправлення недоліків психологічного розвитку чи 

поведінки людини. 

Реабілітаційна психологія 

Уміння визначати адекватність психічного стану людини до ситуації у 

суспільстві та застосовувати сучасні методики в реабілітаційній діяльності. 

Самоменеджмент 

Здатність до самоорганізації; навички самоефективності, успішного 

оцінювання та підтримування якості виконаної практичної роботи. 

Етнопсихологія 

Розуміння основних закономірностей формування та прояву 

етнопсихологічних феноменів у суспільстві.  

Уміння відстежувати та враховувати етнопсихологічний аспект у 

професійній діяльності психолога. 

Психологія релігії 

Уміння аналізувати релігійну ідентичність особистості; встановлювати 

причини та корегувати наслідки порушення релігійної ідентичності. 

Гендерна психологія 

Уміння аналізувати природу гендерних відмінностей, соціокультурних 

факторів та умов, що їх породжують; визначати подібність у психологічних 

характеристиках та особливостях поведінки представників різної статі. 

Психологія творчості та тренінг креативності 

Уміння орієнтуватись в основних теоретичних положеннях та практичних 

методиках активізації творчої діяльності людини; навички творчої 

самореалізації та самоактуалізації. 

Тренінг професійної кар’єри 

Уміння застосовувати у практичній діяльності сучасні методики 

проведення професійного психологічного тренінгу. 

Методи діагностики групи 

Уміння застосовувати теоретичні та практичні аспекти використання 

основних методів діагностики групи. 

Технології коучингу 

Уміння створювати умови для всебічного розвитку особистості клієнта; 

навички сприяння підвищенню результативності навчання. 

Тренінг особистісного розвитку 

Навички здатності до емоційної стабільності, толерантності; здатність до 

усвідомлення ресурсного стану та особистісного потенціалу; прагнення до 

особистісного самовдосконалення. 

Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь 

Навички оптимального міжособистісного спілкування. Здатність до  

застосування прийомів та методів ефективної комунікативної взаємодії в 

професійному середовищі. 
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