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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

розроблена до введення в дію Стандарту вищої освіти за відповідним рівнем 

вищої освіти робочою групою Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту 

освіти» у складі:  

 

Керівник робочої групи: 

Лушин Павло Володимирович – професор, доктор психологічних наук, 

професор, завідувач кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «УМО»  

 

Члени робочої групи:  

Брюховецька Олександра Вікторівна, доцент, кандидат психологічних 

наук, професор кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «УМО» 

Гусєв Андрій Ігоревич, доцент, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології та особистісного розвитку ДЗВО «УМО» 

 

 

 

 
 
 
 
Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ» 
1. Загальна 

інформація 

 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Навчально-науковий інститут 

менеджменту та психології 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр психології 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Психологія 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки спеціальності 053 Психологія. Серія НД № 1189892 від 09.10.17 р.  

Термін дії сертифіката до 1 липня 2027 р. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – шостий рівень, НРК України – 

сьомий рівень 

Передумови Навчатися за освітньою програмою можуть особи з повною загальною 

середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання знань вступників з урахуванням середнього балу документа 

про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи. 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://umo.edu.ua/institutes/imp 

2. Мета освітньої 

програми 

 

 Надати студентам основи психологічного підходу до вивчення особистості, 

психологічні аспекти діяльності та поведінки людини з акцентом на 

критичному мисленні та практичних навичках дослідження у аналітичній та 

дослідницькій діяльності у галузі психології, освіти та соціальної допомоги 

особистості, створити загальнотеоретичну та практичну базу (оволодіння 

психологічним інструментарієм); озброїти студентів такими здобутками 

сучасної психологічної науки, які б сприяли їх професійному становленню, а 

також самоактуалізації та самореалізації майбутнього фахівця; розвивати 

компетентності, необхідних для комунікації та кооперації; розвивати 

професійні компетенції, наявність яких передбачає здійснення професійної 

діяльності згідно з «Етичним кодексом» та принципами психолога; розвивати 

вільне володіння теоретичним тезаурусом; розвивати професійні навички; 

розвивати вміння впроваджувати теоретичні знання у практичній діяльності; 

розвивати вміння планувати та здійснювати експериментальне дослідження у 

психологічній сфері; вміння ефективно користуватися письмовими та усними 

засобами комунікації та сучасними Internet технологіями.  

3 . Характеристика 

освітньої програми 
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Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 053 Психологія 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітня програма з професійною орієнтацією на науково-дослідницьку та 

практичную підготовку.  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент на володіння базовими знаннями з психології  та практичної 

психології, знаннями про психологічні феномени, категорії і методи 

вивчення та опису закономірностей функціонування та розвитку психіки 

людини; на отриманні високого рівня професійної підготовки, володінні 

глибокими теоретичними знаннями та практичними вміннями, широкою 

ерудицією та культурою.  

Особливості 

програми 

Програма розкриває перспективи професії психолога; теоретичні основи 

наукової та експериментальної психології, основи практичної психології. 

Протягом навчання у студентів формуються професійні вміння та 

навички, професійні якості та функції фахівця. Широкий перелік 

сучасних інноваційних, авторських вибіркових навчальних дисциплін.  

Зміст програми передбачає використання сучасних особистісно 

орієнтованих технологій навчання. 

4. Придатність 

випускників 

освітньої програми 

до 

працевлаштування 

та подальшого 

навчання 

 

Придатність до 

працевлаштування 
Може займати первинні посади (за наявності диплому бакалавра) 

лаборанта наукового підрозділу в системі психології, фахівця в галузі 

освіти, фахівця в галузі спеціалізованої (особливої) освіти, інших 

фахівців у галузі освіти, інспектора із соціальної допомоги, соціального 

працівника, а також посади заступників у даних видах діяльності. 

Подальше навчання Магістерська програми другого рівня вищої освіти 

5. Викладання та 

оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, 

виконання кейсів, семінари, тренінги, самостійна робота студентів, 

консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки, презентації (усні в PowerPoint та 

письмові); портфоліо, тестування, проект, есе, атестаційний екзамен та 

захист дипломної роботи. 

6. Програмні 

компетентності 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність надавати психологічну допомогу у кризових (з високим рівнем 

невизначеності та ризику) ситуаціях, та ефективно передавати знання 

про це іншим особам з урахуванням вимог сьогодення.  

Загальні 

компетентності 

▪ Компетенції соціально-особистісні. Розуміння та сприйняття етичних 

норм надання психологічної допомоги та проведення наукових 

досліджень, розуміння необхідності та дотримання норм здорового 

способу життя, здатність учитися, здатність до критики й самокритики, 

креативність, здатність до системного аналітичного мислення, 

адаптивність і комунікабельність, наполегливість у досягненні мети, 

турбота про якість виконуваної роботи, толерантність, екологічність у 
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реалізації психологічної допомоги. 

▪ Загальнонаукові компетенції. Базові уявлення про основи філософії, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості, схильності до загальнолюдських цінностей, 

знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності, здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії, навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп'ютерних мережах, базові знання фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін, 

базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних 

дисциплін. 

▪ Інструментальні компетенції. Здатність до письмової й усної наукової 

та професійної комунікації рідною мовою, знання іншої мови (мов), 

навички роботи з комп'ютером, навички управління інформацією, 

дослідницькі навички. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

Володіти базовими загальними знаннями, а саме: з психології та 

соціології, знаннями про психологічні феномени, методи та методики 

психодіагностичного дослідження особистості, її діяльності та поведінки. 

Використовувати теоретичні знання та професійно-профільні навички у 

галузі психології, освіти та соціальної допомоги. Бути обізнаними та 

обговорювати поточний стан сучасних психологічних досліджень. 

· Здатність прослідковувати взаємозв’язок між психологічними 

науковими проблемами сьогодення та історії психології (на основі 

першоджерел), здійснювати історичну реконструкцію генезису наукових 

ідей і теорій, виявляти зв’язки у розробці психологічних проблем, 

проводити співставлення теорій і концепцій. 

· Знати загальні історичні основи вітчизняних та закордонних 

психологічних досліджень. 

Спеціальні професійно-профільні знання в галузі індивідуального, 

сімейного та групового психоконсультування; при здійсненні 

інформаційної роботи серед населення, стосовно питань соціального 

забезпечення, базуючись на знаннях сучасної соціальної психології та 

політичних психотехнологій; в галузі психопрофілактики, психокорекції 

та психотерапії соматичних розладів та ін. 

· Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(електронних, письмових, першоджерел та усних) згідно із завданням, 

формуючи цю інформацію критично в обґрунтовану доповідь. 

· Здатність використовувати відповідну професійну термінологію та 

способи вираження дисциплін в усній та письмовій формах рідною чи 

іноземною мовами. 

7. Програмні 

результати 

навчання 

 

 · Знання з психології, історії психології, практичної психології, з основ 

психодіагностики та вміння їх використовувати у професійній діяльності. 

· Здатність підбирати ефективні методи та прийоми проведення 

наукового дослідження у відповідності до теми, мети та завдань, 

створювати адекватну завданням дослідження методику діагностичної та 

розвивально-корекційної роботи 

· Вміння проводити психодіагностичне обстеження психологічних 
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особливостей особистості з метою прогнозування її особистісного та 

професійного розвитку.  

· Вміння інтерпретувати результати психолого-педагогічного 

дослідження особистості, робити висновки. 

· Вміння добирати оптимальні форми та методи профілактичної, 

просвітницької, консультативної та корекційної роботи з клієнтами. 

· Проводити аналіз  суб’єкт-суб’єктних, суб’єкт-об'єктних відносин у 

соціально-політичному середовищі. 

   Вміння  використовувати прийоми і способи вербальної і невербальної 

комунікації для успішної взаємодії з людьми у соціальній сфері та у 

навчально-виховному процесі. 

· Глибокі знання із спеціально обраної галузі: (психологія 

консультування, соціальна психологія та психотерапія, політична 

психологія, реабілітаційна психологія), які можуть бути відображені у 

формі наукової (бакалаврської) роботи.  

· Здатність розглядати проблему дослідження з використанням 

відповідних джерел та бібліографії, аналізуючи та надаючи критичну та 

розповідну форму за отриманим даним з використанням 20 тис. слів. 

· Здатність вільно та осмислено використовувати термінологічний 

апарат,  інтерпретувати результати дослідження зрозумілою та чіткою 

мовою.  

· Здатність організовувати свою робочу програму під час останнього 

навчального року під керівництвом наукового керівника, як це 

визначено, під час написання бакалаврської роботи за власної ініціативи, 

брати участь у наукових студентських конференціях та семінарах. 

Здатність робити презентації усно та в письмовій формі до 10 сторінок 

іноземною мовою. 

8. Ресурсне 

забезпечення 

реалізації 

програми 

 

Кадрове 

забезпечення 

До реалізації програми залучено 15 викладачів, серед яких 4 доктори 

наук, 7 кандидатів наук відповідного профілю, 4 старших викладача 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Характеристики матеріально-технічного забезпечення відповідають 

умовам акредитації спеціальності 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційно-методичне забезпечення програми місить навчальні та 

робочі навчальні програми дисциплін; методичні рекомендації щодо 

виконання контрольних та бакалаврських робіт, пакети контрольних 

завдань та тестів для перевірки знань студентів, ККР. 

9. Академічна 

мобільність 

 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Обсяг кредитів за освітньою програмою складає 240 кредитів  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе на підставі партнерської угоди про співробітництво із 

зарубіжними університетами за умови володіння іноземними 

здобувачами вищої освіти українською/англійською мовами. 
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2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ КОМПОНЕНТІВ 

ПІДГОТОВКИ 

 

№  

п/п 
Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

Вибіркові 

компоненти 

освітньо-

професійної 

програми 

 

Всього  

за весь термін  

навчання  

1. Цикл дисциплін 

загальної 

підготовки 

71/100 - 71/100 

2.  Цикл дисциплін 

професійної та 

практичної 

підготовки 

86/100 - 86/100 

3.  Цикл дисциплін за 

вибором 

навчального 

закладу 

- 7/100 7/100 

4.  Дисципліни 

загального циклу 

за вибором 

студента 

- 9/100 9/100 

5. Цикл дисциплін 

професійної 

підготовки за 

вибором студента 

- 50/100 50/100 

6. Практична 

підготовка, 

підготовка та 

захист дипломної 

роботи 

17/100 - 17/100 

Всього за весь термін 

навчання 
174/73 66/27 240/100 

 

3. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

3.1.Перелік компонент ОП 
 

од н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-cть 

кредитів 

ЄКТС 

Заг. 

обсяг 

год. 

Форма 

підсумк. 

контролю 

 

I. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл дисциплін загальної підготовки 
ЗП 01 Політологія 3,0 90 залік 
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ЗП 02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 4,0 120 екзамен 

ЗП 03 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7,0 210 екзамен 

ЗП 04 Правознавство 3,0 90 залік 

ЗП 05 Історія України 3,0 90 екзамен 

ЗП 06 Філософія 4,0 120 екзамен 

ЗП 07 Математична статистика 5,0 150 екзамен 

ЗП 08 Основи біології та генетики людини 3,0 90 залік 

ЗП 09 Основи демографії 3,0 90 залік 

ЗП 10 Основи інформатики та обчислювальної техніки 3,0 90 залік 

ЗП 11 Антропологія та анатомія і еволюція нервової 

системи людини 

5,0 150 
екзамен 

ЗП 12 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0 90 екзамен 

ЗП 13 Історія психології 4,0 120 залік 

ЗП 14 Педагогіка 5,0 150 екзамен 

ЗП 15 Математичні методи в психології 7,0 210 залік 

ЗП 16 Логіка  4,0 120 залік 

ЗП 17 Психофізіологія 5,0 150 екзамен 

 Усього 71,0 2130  

1.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
ПП.01 Вступ до спеціальності 3,0 90 залік 

ПП.02 Загальна психологія 7,0 210 залік, 

екзамен 

ПП.03 Практикум з загальної психології 5,0 150 залік 

ПП.04 Експериментальна психологія 6,0 180 екзамен 

ПП.05 Соціальна психологія 6,0 180 екзамен 

ПП.06 Вікова психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.07 Клінічна психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.08 Патопсихологія 5,0 150 екзамен 

ПП.09 Педагогічна психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.10 Психодіагностика 5,0 150 екзамен 

ПП.11 Диференціальна психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.12 Психологія праці 4,0 120 екзамен 

ПП.13 Методика викладання психології 4,0 120 екзамен 

ПП.14 Основи психотерапії 4,0 120 екзамен 

ПП.15 Психологічний практикум 5,0 150 залік 

ПП.16 Методика проведення психологічної експертизи в 

різних галузях психології 

5,0 150 
залік 

ПП.17 Психологія управління 4,0 120 екзамен 

ПП.18 Політична психологія 4,0 120 залік 

 Всього 86,0 2580  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Цикл дисциплін за вибором навчального закладу 
ВНЗ.01 Соціологія 4,0 120 залік 
ВНЗ.02 Інформаційна культура 3,0 90 залік 

 Всього 7,0 210  

2.2. Дисципліни загального циклу за вибором студента 

ВСЗП.01 Основи інклюзивної освіти 6,0 180 
екзамен 

Основи дефектології* 

ВСЗП.02 Основи наукових досліджень 3,0 90 
залік 

Культурологія* 

 Всього 9,0 270  

2.3. Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором студента 
ВСПП.01 Мотивація діяльності і поведінки людини 5,0 150 залік 
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Арт-терапія* 

ВСПП.02 Гендерна психологія  
4,0 120 екзамен 

Психологія саморегуляції* 

ВСПП.03 Конфліктологія 
3,0 90 залік 

Психологія впливу* 

ВСПП.04 Основи психологічного консультування та 

психокорекції* 7,0 210 екзамен 

Індивідуальне консультування* 

ВСПП.05 Практикум з групової  психокорекції 
4,0 120 залік 

Психологія самосвідомості* 

ВСПП.06 Психологія девіантної поведінки 
5,0 150 екзамен 

Психологія реклами* 

ВСПП.07 Психологія сім'ї 
4,0 120 екзамен 

Психологічна допомога сім'ї* 

ВСПП.08 Теорія та методика психологічного тренінгу 
6,0 180 екзамен 

Тренінг спілкування* 

ВСПП.09 Організація психологічної служби 
4,0 120 залік 

Психологічна служба в системі освіти* 

ВСПП.10 Психологічні теорії особистості 
3,0 150 залік 

Профорієнтація та профдобір* 

ВСПП.11 Психологія спілкування 
4,0 120 екзамен 

Психологія спорту* 

 Всього 50,0 1500  

Практична підготовка 

1. Виробнича практика 7,0 210 залік 

 
Атестація 2,0 60 

атестаційний 

екзамен 

 
Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 
10,0 30,0 

захист 

дипломної 

роботи  

 Усього 17,0 510  

 Загальна кількість 240,0 7200  

 

3.2.Структорно-логічна схема ОП 
 

од н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-cть 

кредитів 

ЄКТС 

Заг. 

обсяг 

год. 

Форма 

підсумк. 

контролю 

 

 І курс, І семестр    

ЗП 02 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

4,0 120 екзамен 

ЗП 03 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

3,0 90 - 

ЗП 04 Правознавство 3,0 90 залік 

ЗП 05 Історія України 3,0 90 екзамен 

ЗП 06 Філософія 4,0 120 екзамен 

ЗП 08 Основи біології та генетики людини 3,0 90 залік 

ЗП 09 Основи демографії 3,0 90 залік 

ЗП 16 Логіка  4,0 120 залік 

ПП.01 Вступ до спеціальності 3,0 90 залік 

 Всього 30 900  
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 І курс, ІІ семестр    

ЗП 01 Політологія 3,0 90 залік 

ЗП 03 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
4,0 120 

екзамен 

ЗП 07 Математична статистика 5,0 150 екзамен 

ЗП 11 Антропологія та анатомія і еволюція нервової 

системи людини 

5,0 150 екзамен 

ЗП 13 Історія психології 4,0 120 залік 

ЗП 14 Педагогіка 5,0 150 екзамен 

ВНЗ.01 Соціологія 4,0 120 залік 

 Всього 30,0 900  

 ІІ курс, І семестр    

ЗП 12 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0 90 екзамен 

ЗП 15 Математичні методи в психології 4,0 120 залік 

ЗП 17 Психофізіологія 5,0 150 екзамен 

ПП.02 Загальна психологія 7,0 210 залік 

ВСЗП.02 Основи наукових досліджень 3,0 90 залік 

Культурологія* 

ВСПП.01 Мотивація діяльності і поведінки людини 5,0 150 залік 

Арт-терапія* 

ВСПП.10 Психологічні теорії особистості 3,0 90 залік 

Профорієнтація та профдобір* 

     

 Всього 30,0 900  

 ІІ курс, ІІ семестр    

ЗП 15 Математичні методи в психології 3,0 90 залік 

ПП.03 Практикум з загальної психології 5,0 150 залік 

ПП.05 Соціальна психологія 6,0 180 екзамен 

ПП.06 Вікова психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.08 Патопсихологія 5,0 150 екзамен 

ВСЗП.01 Основи інклюзивної освіти 6,0 180 екзамен 

Основи дефектології* 

 Всього 30,0 900  

 ІІІ курс, І семестр    

ПП.04 Експериментальна психологія 2,0 60  

ПП.07 Клінічна психологія 5,0 150 екзамен 

ВНЗ.02 Інформаційна культура 3,0 90 залік 

ПП.09 Педагогічна психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.11 Диференціальна психологія 5,0 150 екзамен 

ПП.16 Психологічний практикум 5,0 150 залік 

ВСПП.06 Психологія девіантної поведінки 5,0 150 екзамен 

Психологія реклами* 

     

 Всього 30,0 900  

 ІІІ курс, ІІ семестр    

ПП.04 Експериментальна психологія 4,0 120 екзамен 

ПП.10 Психодіагностика 5,0 150 екзамен 

ПП.14 Основи психотерапії 4,0 120 екзамен 

ПП.17 Методика проведення психологічної 

експертизи в різних галузях психології 

5,0 150 залік 
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ВСПП.04 Основи психологічного консультування та 

психокорекції* 

7,0 210 екзамен 

Індивідуальне консультування* 

ВСПП.08 Теорія та методика психологічного тренінгу 2,0 60  

Тренінг спілкування* 

 Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

3,0 90  

 Всього 30,0 900  

 ІV курс, І семестр    

ЗП 10 Основи інформатики та обчислювальної 

техніки 

3,0 90 залік 

ПП.12 Психологія праці 2,0 60  

ПП.13 Методика викладання психології 4,0 120 екзамен 

ВСПП.02 Гендерна психологія  4,0 120 екзамен 

Психологія саморегуляції* 

ВСПП.05 Практикум з групової  психокорекції 4,0 120 залік 

Психологія самосвідомості* 

ВСПП.03 Конфліктологія 3,0 120 залік 

Психологія впливу* 

ВСПП.08 Теорія та методика психологічного тренінгу 4,0 120 екзамен 

Тренінг спілкування* 

ВСПП.09 Організація психологічної служби 4,0 120 залік 

Психологічна служба в системі освіти* 

 Підготовка та атестація кваліфікаційної 

роботи 

2,0 60  

 Всього 30,0 900  

 ІV курс, ІI семестр    

ПП.12 Психологія праці 2,0 60 екзамен 

ПП.18 Психологія управління 4,0 120 екзамен 

ПП.19 Політична психологія 4,0 120 залік 

ВСПП.07 Психологія сім'ї 4,0 120 екзамен 

Психологічна допомога сім'ї* 

ВСПП.11 Психологія спілкування 4,0 120 екзамен 

Психологія спорту* 

1 Виробнича практика 7,0 210 залік 

 
Атестація 

2,0 60 атестаційний 

екзамен 

 
Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 

3,0 90 захист 

кваліфікаційної 

роботи  

 Всього 30,0 900  

 Разом 240 7200  

 

4. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 053 Психологія 

проводиться у формі атестаційного екзамену та захисту кваліфікаційної 

роботи та завершується видачею диплому встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації бакалавр 

психології. 

Атестація здійснюється відкрито та публічно. 
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Вимоги до 

атестаційного 

екзамену та 

кваліфікаційної 

роботи (за 

наявності) 

Атестаційний екзамен проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій 

присутності голови комісії. 

Екзаменаційні завдання сформульовані згідно з навчальною програмою і 

охоплюють весь основний матеріал. 

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота здобувача вищої 

освіти, яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації 

бакалавра психології для встановлення відповідності отриманих здобувачем 

вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів 

вищої освіти. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого ЕК 

визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до 

самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присвоєння 

відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна робота є інструментом закріплення та демонстрації 

сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних 

компетентностей, описаних вище. 

Перед оприлюдненням текст атестаційної (бакалаврської) роботи 

перевіряється на плагіат. Кваліфікаційна робота бакалавра допускається до 

захисту перед ЕК за умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) 

відповідає нормативу, який офіційно затверджений ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти». 

 

5.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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 1
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 1
 

Ф
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Ф
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 3
 

Ф
К

 4
 

Ф
К

 5
 

Ф
К

 6
 

Ф
К

 7
 

Ф
К

 8
 

ЗП 01   ∙          

ЗП 02    ∙        ∙ 

ЗП 03    ∙        ∙ 

ЗП 04   ∙          

ЗП 05   ∙          

ЗП 06   ∙          

ЗП 07   ∙          

ЗП 08   ∙          

ЗП 09   ∙          

ЗП 10   ∙          

ЗП 11   ∙          

ЗП 12   ∙          

ЗП 13   ∙     ∙ ∙    

ЗП 14   ∙          

ЗП 15    ∙         

ЗП 16  ∙           

ЗП 17   ∙          

ПП.01  ∙           

ПП.02   ∙  ∙       ∙ 

ПП.03 ∙     ∙      ∙ 
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ПП.04       ∙  ∙  ∙  

ПП.05     ∙        

ПП.06     ∙        

ПП.07     ∙        

ПП.08     ∙        

ПП.09 ∙    ∙        

ПП.10     ∙        

ПП.11     ∙        

ПП.12   ∙          

ПП.13 ∙    ∙        

ПП.14     ∙     ∙   

ПП.15      ∙  ∙     

ПП.16     ∙ ∙ ∙ ∙   ∙  

ПП.17  ∙ ∙  ∙        

ПП.18   ∙  ∙        

ВНЗ.01   ∙  ∙        

ВНЗ.02  ∙         ∙  

ВСЗП.01   ∙  ∙     ∙   

ВСЗП.02   ∙    ∙ ∙   ∙  

ВСПП.01     ∙     ∙   

ВСПП.02     ∙        

ВСПП.03  ∙        ∙   

ВСПП.04 ∙     ∙    ∙   

ВСПП.05 ∙     ∙    ∙   

ВСПП.06     ∙        

ВСПП.07 ∙    ∙        

ВСПП.08 ∙     ∙       

ВСПП.09      ∙       

ВСПП.10     ∙        

ВСПП.11 ∙    ∙       ∙ 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми. 
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 5
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 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

ЗП 01      ∙      

ЗП 02       ∙   ∙  

ЗП 03       ∙     

ЗП 04      ∙      

ЗП 05      ∙      

ЗП 06 ∙     ∙ ∙     

ЗП 07  ∙    ∙      

ЗП 08 ∙           

ЗП 09      ∙      

ЗП 10  ∙          

ЗП 11 ∙           
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ЗП 12 ∙           

ЗП 13 ∙       ∙    

ЗП 14 ∙      ∙     

ЗП 15  ∙          

ЗП 16      ∙ ∙   ∙ ∙ 

ЗП 17 ∙       ∙    

ПП.01 ∙           

ПП.02 ∙   ∙      ∙  

ПП.03 ∙   ∙      ∙  

ПП.04 ∙ ∙ ∙         

ПП.05    ∙  ∙  ∙    

ПП.06    ∙ ∙   ∙    

ПП.07    ∙    ∙    

ПП.08    ∙    ∙    

ПП.09 ∙      ∙ ∙    

ПП.10 ∙  ∙     ∙  ∙  

ПП.11 ∙   ∙ ∙   ∙    

ПП.12 ∙   ∙    ∙    

ПП.13       ∙ ∙    

ПП.14     ∙   ∙    

ПП.15 ∙    ∙       

ПП.16  ∙ ∙     ∙    

ПП.17      ∙  ∙    

ПП.18      ∙  ∙    

ВНЗ.01      ∙  ∙    

ВНЗ.02  ∙       ∙   

ВСЗП.01     ∙   ∙    

ВСЗП.02  ∙       ∙ ∙ ∙ 

ВСПП.01        ∙    

ВСПП.02      ∙  ∙    

ВСПП.03      ∙ ∙     

ВСПП.04 ∙ ∙   ∙   ∙    

ВСПП.05 ∙    ∙       

ВСПП.06     ∙   ∙    

ВСПП.07     ∙ ∙  ∙    

ВСПП.08     ∙       

ВСПП.09        ∙    

ВСПП.10 ∙   ∙        

ВСПП.11       ∙ ∙    

 


