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ПЕРЕДМОВА 

 

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

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

розроблена згідно зі Стандартом вищої освіти України із галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія». (Затверджений 

та введений в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. 

№ 565) робочою групою Навчально-наукового інституту менеджменту та 

психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» у складі:  

 

        Керівник проєктної групи: 

Лушин Павло Володимирович – професор, доктор психологічних наук, 

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

 

Члени проєктної групи:  

Сухенко Яна Валеріївна, кандидат психологічних наук, доцент 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 ДЗВО «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 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень  

Ступінь вищої 

освіти  

Бакалавр  

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Психологія 

Спеціальність 053 Психологія 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація 

Бакалавр з психології  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступень вищої освіти «Бакалавр» 

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 права 

випускників 

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 

освіти. 

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. 

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 
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Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

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

Обсяг освітньої 

програми у ЄКТС 

на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. 

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. 

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. 

2. Перелік 

компетентностей 

випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 

психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 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 (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

психології  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 
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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  
 

3. Програмні 

результати 

навчання 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до 

культуральних особливостей співрозмовника 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог 

замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
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толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного 

й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії 

  

4. Ресурсне 

забезпечення 

реалізації 

програми 

 

Кадрове 

забезпечення 

До реалізації програми залучено 13 викладачів, серед яких 4 доктори 

наук, 8 кандидатів наук відповідного профілю, 1 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. 

  

5. Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Атестація здійснюється у формі: 

публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи та 

атестаційного екзамену. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота повинна передбачати розв’язання складної 

спеціалізованої задачі чи практичної проблеми у сфері психології, що 

передбачаає застосування основних психологічних теорій та методів та 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та фабрикації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в 

репозиторії закладу вищої освіти. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

іспиту 

Кваліфікаційний іспит за спеціальністю повинен перевіряти досягнення 

результатів навчання, визначених цим Стандартом вищої освіти та 

освітньою програмою. 
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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 3,0 90 залік 

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* 

 Спеціальна педагогіка / pedagogika specjalna *    

ВСЗП.02 Основи наукових досліджень 3,0 90 
залік 

Культурологія* 

 Діагностика в соціальній роботі/ diagnozowanie w 

pracy socjalnej * 
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 Всього 9,0 270  

2.3. Цикл дисциплін професійної підготовки за вибором студента 
ВСПП.01 Мотивація діяльності і поведінки людини 

5,0 150 залік 
Арт-терапія* 

 Суспільна діяльність / animacja społeczna *    

ВСПП.02 Гендерна психологія  
4,0 120 екзамен 

Психологія саморегуляції* 

 Волонтерство в соціальній роботі / wolontariat w 

pomocy społecznej * 
   

ВСПП.03 Конфліктологія 
4,0 120 залік 

Психологія впливу* 

 Медіація в соціальній допомозі / mediacja w 

pomocy społecznej * 
   

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* 

 Психосоціальна геронтологія / gerontologia 

psychospołeczna * 
   

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

Психологічна допомога сім'ї* 

 Методика соціальної роботи / metodyka pracy 

socjalnej * 
   

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* 

 Підготовка соціального проекту / przygotowanie 

projektu socjalnego * 
   

ВСПП.10 Психологічні теорії особистості 
3,0 150 залік 

Профорієнтація та профдобір* 

 Етичні аспекти соціальної роботи / etyczne 

aspekty pracy socjalnej * 
   

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 

кваліфікаційний 

і-7\+спит 

 
Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) роботи 
10,0 30,0 

захист 

дипломної 

роботи  

 Усього 17,0 510  

 Загальна кількість 240,0 7200  
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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  

 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* 

Діагностика в соціальній роботі/ diagnozowanie 

w pracy socjalnej * 

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

Арт-терапія* 

Суспільна діяльність / animacja społeczna * 

ВСПП.10 Психологічні теорії особистості 3,0 90 залік 

Профорієнтація та профдобір* 

Етичні аспекти соціальної роботи / etyczne 

aspekty pracy socjalnej * 

     

 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 



12 
 

 
 

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* 

Спеціальна педагогіка / pedagogika specjalna * 

 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* 

Психосоціальна геронтологія / gerontologia 

psychospołeczna * 

     

 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 

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 3,0 90 залік 

ВСПП.02 Гендерна психологія  4,0 120 екзамен 

Психологія саморегуляції* 

Волонтерство в соціальній роботі / wolontariat w 

pomocy społecznej * 

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

Психологія самосвідомості* 

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

Психологічна допомога сім'ї* 

Методика соціальної роботи / metodyka pracy 

socjalnej * 

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

Тренінг спілкування* 

ВСПП.09 Організація психологічної служби 4,0 120 залік 
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Психологічна служба в системі освіти* 

Підготовка соціального проекту / przygotowanie 

projektu socjalnego * 

 Підготовка та атестація кваліфікаційної 

(дипломної) 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.03 Конфліктологія 4,0 120 залік 

Психологія впливу* 

Медіація в соціальній допомозі / mediacja w 

pomocy społecznej * 

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 

дипломної 

роботи  

 Всього 30,0 900  

 Разом 240 7200  

 

 

4.  МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

ІК
  

З
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 1
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З
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Ф
К

 1
 

Ф
К

 2
 

Ф
К

 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  ∙           
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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 ∙    ∙       ∙ 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми. 

 

 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 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  ∙    ∙      



15 
 

 
 

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 ∙   ∙      ∙  

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       ∙ ∙    
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