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Освітньо-професійна програма 

053.00.01 «Психологія» 

 
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 053 Психологія 

Професійна кваліфікація: психолог, викладач вищого навчального закладу 

Тип диплому та обсяг програми Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

Акредитаційна інституція Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти 

Період акредитації Програма акредитована на 5 років до 

1.07.2019 року  

Рівень програми HPK України – сьомий рівень освіти 

 

А Мета програми 

 Формування  сучасного конкурентоспроможного фахівця, здатного вирішувати 

комплексні завдання у сферах  психологічного супроводу становлення 

особистості,  професійного та організаційного розвитку та консультування, 

організовувати та будувати професійну діяльність за принципами збереження 

здоров’я, особистісного та професійного зростання 

 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

галузь, напрям 

Психологія (ментальності, коучінгу, вищої школи, практики 

медіації, методика викладання психологічних дисциплін та 

інш.) – 62%; дотичні (технології карєрного консультування та 

акмеологічні практики, психологічний супровід в 

організаціях, психотехніки цілепокладання та побудови 

життєвої стратегії)  – 9%; дисципліни за вибором магістранта 

– 25%,  іноземна мова  – 4% 

2 Фокус програми: 

загальна 

/спеціальна 

Спеціальна освіта в області психології  

 

3 Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна  

4 Особливості 

програми 

 

Навчання, побудоване на дослідженнях (реалізація 

магістрантами  наукових знань про сучасні теорії та методи 

дослідження у власній навчальній діяльності, використання 

дослідницьких професійно орієнтованих дидактичних 

методів, постановка гіпотез та дослідницьких завдань та їх 

реалізація під час виробничої практики, активізація 

рефлексивного та критичного типу мислення та поведінки). 

Окремі навчальні дисципліни викладаються іноземною 

мовою     

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування 

Посади психолога у закладах освіти, охорони здоров’я, 

соціальної допомоги населенню, органах державного 

управління (психолог, психолог-консультант, психолог-
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реабілітолог); посади у сфері розвитку персоналу 

(професіолог, професіонал  з розвитку персоналу, психолог-

експерт з організаційної психології, психолог у сфері 

кадрового менеджменту, людських ресурсів, бізнес-

консультант), посади у вищих навчальних закладах ІІІ та IV 

рівнів акредитації 

2 Продовження 

освіти 

Можливість навчатися за програмою третього циклу для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з психології. 

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Акцент на особистісному та професійному саморозвитку. 

Поєднання аудиторних занять із самостійною, практико-

орієнтованою та дослідницькою роботою.  Поглиблена 

теоретична компетентність підкріплюється формуванням 

прикладних професійних навичок під час виробничої 

практики 

2 

 

Система 

оцінювання 

Контроль та оцінювання якості формування професійних 

компетентностей магістрантів ґрунтується на системному 

моніторингу їх навчальних досягнень, який містить поточний 

контроль актуального рівня засобами усного та письмового 

опитування, в тому числі тестування, складання заліків і 

екзаменів. Завершальним є захист магістерського (навчально-

професійного) проекту 

 

Е Програмні компетентності 

1 Загальні  Знання іноземної мови. 

2 Фахові   

 Спеціальні   Управління інформацією. 

 Управління змінами. 

 Комунікація та міжособистісні навички.  

 Розв’язання проблем.  

 Прийняття рішень. 

 Здатність до навчання.   

 Професійні  

 

 

 Загальні знання. 

 Застосування знань на практиці.  

 Ініціативність та дух підприємництва.  

 Здатність створювати нові ідеї (креативність) 

 Взаємодія (робота в команді).  

 

F Програмні результати навчання 

  Уміння користуватись іноземною мовою як засобом професійної 

комунікації. 

 Здатність орієнтуватися в сучасній системі джерел інформації, вміння 

використовувати бази даних та програмні ресурси, глобальні комп’ютерні 

мережі. 

 Здатність до усвідомлення проблем своєї професійної галузі, постановки 

завдань та визначення способів їх вирішення. 

 Знання закономірностей ефективної взаємодії та вміння їх реалізовувати у 

професійній діяльності, постійно вдосконалюючи свій комунікативний 

потенціал. 
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 Здатність до відповідальності за прийняття рішень у межах професійної 

компетентності, вміння знаходження нестандартних рішень в складних 

ситуаціях та їх реалізації. 

 Навички системного вдосконалення свого інтелектуального, культурного та 

професійного рівня. 

 Глибокі знання психологічних теорій і фактів для вирішення прикладних 

проблем психологічного супроводу становлення особистості та збереження 

її здоров’я. 

 Уміння вирішувати психологічні проблеми, пов’язані з організацією та 

керівництвом людськими ресурсами, супроводом групових та робочих 

процесів, поведінкою фахівців. 

 Навички аналізу своєї діяльності як  професійного психолога та 

застосування методів емоційної та когнітивної саморегуляції для 

оптимізації власної  діяльності та психічного стану. 

 Здатність до комплексного професійного впливу на особистість з метою 

гармонізації її психічного розвитку та функціонування. 

 Здатність до виявів професійно значущої ініціативи, гнучкості та 

відповідальності. 

 Уміння оптимізувати процеси цілепокладання, самоздійснення, 

професійного та особистісного зростання фахівця. 

 Здатність розробляти нові проекти, стратегії реалізації прикладних і 

наукових психологічних рішень. 

 Уміння створення та апробації ефективних програм попередження 

відхилень соціально-професійного розвитку особистості, а також  

професійних ризиків у різних видах діяльності фахівця. 

 Уміння мотивувати людей, враховуючи індивідуальні якості, координувати 

їх діяльність та рухатись до спільних цілей. 

 Здатність до проведення базових наукових досліджень для оптимізації 

прикладної професійної діяльності. 
 Навички діагностики норми та патології психічного функціонування 

людини з врахуванням її індивідуально-типологічних властивостей. 

 Здатність до встановлення творчих і професійних контактів з 

психологічними та  непсихологічними організаціями та службами. 

 Здатність інтегрувати та систематизувати набуті у процесі професійного 

навчання знань про психологічні передумови підвищення якості вищої 

освіти. 

 Навички психологічного аналізу ефективності навчально-виховного 

процесу в умовах вищої школи. 

 

Компетентнісний портрет 

магістра психології  
 

Програмні 

компетентності 

 

Програмні результати навчання Навчальні дисципліни 

1 2 3 

І. Загальні:   

Знання 

іноземної мови 
 Уміння користуватись 

іноземною мовою як засобом 

професійної комунікації 

 Професійне спілкування 

іноземною мовою  
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ІІ. Фахові:    

Спеціальні:   

Управління 

інформацією 
 Здатність орієнтуватися в 

сучасній системі джерел 

інформації, вміння 

використовувати бази даних та 

програмні ресурси, глобальні 

комп’ютерні мережі  

 Теорія і практика сучасних 

психологічних досліджень 

  Психологічна експертиза в 

суспільних галузях 

Комунікація та 

міжособистісні 

навички 

  

 Знання закономірностей 

ефективної взаємодії та вміння 

їх реалізовувати у професійній 

діяльності, постійно 

вдосконалюючи свій 

комунікативний потенціал 

 Психологія ментальності  

 Практикум з психологічної 

допомоги 

 Педагогіка та психологія вищої 

школи 

Розв’язання 

проблем 

 

 

 

 

 Здатність до усвідомлення 

проблем своєї професійної 

галузі, постановки завдань та 

визначення способів їх 

вирішення 

 

 Методика викладання 

психологічних дисциплін 

 Психологічні практики медіації 

 Психологія ментальності  

 Теорія і практика сучасних 

психологічних досліджень 

 Управління людськими 

ресурсами 

 Психологічний супровід в 

організаціях  

 Технології кар`єрного 

консультування та 

акмеологічні практики 

Прийняття 

рішень  
 Здатність до відповідальності 

за прийняття рішень у межах 

професійної компетентності, 

вміння знаходження 

нестандартних рішень в 

складних ситуаціях та їх 

реалізації 

 Психологія ментальності  

 Технології кар`єрного 

консультування та 

акмеологічні практики 

 Практикум з психологічної 

допомоги  

 Психологічна експертиза в 

суспільних галузях 

Здатність до 

навчання 
 Навички системного 

вдосконалення свого 

інтелектуального, культурного 

та професійного рівня  

 Педагогіка та психологія вищої 

школи  

 Методика викладання 

психологічних дисциплін 

 Теорія і практика сучасних 

психологічних досліджень 

 Психологічна експертиза в 

суспільних галузях 

Професійні:   

Загальні знання  Глибокі знання психологічних 

теорій і фактів для вирішення 

прикладних проблем 

психологічного супроводу 

становлення особистості та 

збереження її здоров’я. 

 Психологія коучінгу  

 Технології кар`єрного 

консультування та 

акмеологічні практики  

 Психологічний супровід в 

організаціях 
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  Управління людськими 

ресурсами 

 Психотехніки цілепокладання 

та побудови життєвої стратегії 

Застосування 

знань на 

практиці 

 

 

 Здатність до здійснення 

професійних орієнтації,  

мотивації, відбору, навчання і 

розвитку персоналу. 

 Уміння вирішувати 

психологічні проблеми, 

пов’язані з організацією та 

керівництвом людськими 

ресурсами, супроводом 

групових та робочих процесів, 

поведінкою фахівців. 

 Здатність до комплексного 

професійного впливу на 

особистість з метою 

гармонізації її психічного 

розвитку та функціонування.  

 Навички аналізу своєї 

діяльності як  професійного 

психолога та застосування 

методів емоційної та 

когнітивної саморегуляції для 

оптимізації власної діяльності 

та психічного стану 

  Здатність інтегрувати та 

систематизувати набуті у 

процесі професійного навчання 

знань про психологічні 

передумови підвищення якості 

вищої освіти. 

 Навички психологічного 

аналізу ефективності 

навчально-виховного процесу в 

умовах вищої школи. 

 Психологічна експертиза у 

суспільних галузях 

 Психологія коучінгу 

 Практикум з психологічної 

допомоги  

 Психологічні практики медіації 

 Педагогіка та психологія вищої 

школи 

 Психологічні практики медіації 

 Управління людськими 

ресурсами 

Ініціативність та 

дух 

підприємництва 

 Здатність до виявів професійно 

значущої ініціативи, гнучкості 

та відповідальності. 

 Уміння оптимізувати процеси 

цілепокладання, 

самоздійснення, професійного 

та особистісного зростання 

фахівця. 

  

 Психологія коучінгу 

 Психологічна експертиза в 

суспільних галузях 

 Психотехніки цілепокладання 

та побудови життєвої стратегії 

 Психологічний супровід в 

організаціях 

 Управління людськими 

ресурсами 

Здатність 

створювати нові 

ідеї 

 Здатність розробляти нові 

проекти, стратегії реалізації 

прикладних і наукових 

 Психологічні практики медіації 

 Практикум з психологічної 

допомоги 
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(креативність) психологічних рішень 

 Уміння створення та апробації 

ефективних програм 

попередження відхилень 

соціально-професійного 

розвитку особистості, а також  

професійних ризиків у різних 

видах діяльності фахівця  

 Технології кар`єрного 

консультування та 

акмеологічні практики 

 Психотехніки цілепокладання 

та побудови життєвої стратегії 

 Методика викладання 

психологічних дисциплін 

Взаємодія 

(робота в 

команді) 

 Уміння мотивувати людей, 

враховуючи індивідуальні 

якості, координувати їх 

діяльність та рухатись до 

спільних цілей 

 Здатність до встановлення 

творчих і професійних 

контактів з психологічними та  

непсихологічними 

організаціями та службами 

 Управління людськими 

ресурсами  

 Психологія коучінгу 

 Психологічний супровід в 

організаціях  

 Психотехніки цілепокладання 

та побудови життєвої стратегії 

 Психологічні практики медіації 

Дослідницькі 

уміння та 

навички 

 Здатність до проведення 

базових наукових досліджень 

для оптимізації прикладної 

професійної діяльності. 
 Навички діагностики норми та 

патології психічного 

функціонування людини з 

врахуванням її індивідуально-

типологічних властивостей. 

Психологічна експертиза в 

суспільних галузях  

Практикум з психологічної 

допомоги  

Психологічні практики медіації  

Технології кар`єрного 

консультування та акмеологічні 

практики 
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