


ПЕРЕДМОВА 

Розроблено відповідно до стандарту вищої освіти України за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведін-

кові науки», спеціальності 053 «Психологія». Затверджено та введено в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 565 проект-

ною групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми):  

КУЧЕРЕНКО Сергій Михайлович, доцент кафедри психології діяльності 

в особливих умовах, кандидат психологічних наук, доцент; 

члени проектної групи: 

АФАНАСЬЄВА Наталя Євгенівна, доцент кафедри психології діяльності 

в особливих умовах, доктор психологічних наук, доцент. 

НАЗАРОВ Олег Олександрович, проректор з навчальної та методичної 

роботи, кандидат психологічних наук, професор; 

ОВСЯННІКОВА Яніна Олександрівна, старший науковий співробітник 

науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології, кандидат 

психологічних наук, старший науковий співробітник; 

СВІТЛИЧНА Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри пси-

хології діяльності в особливих умовах, кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 Профіль освітньо-професійної програми «Робота з персоналом»  

зі спеціальності 053 «Психологія» спеціалізація  
1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу  
вищої освіти та струк-
турного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України.  

Кафедра «Психології діяльності в особливих умовах» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Бакалавр психології, спеціалізація «Робота з персоналом» 

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Робота з персоналом» зі спеціа-

льності 053 «Психологія» галузь знань 05 «Соціальні та поведін-

кові науки»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін на-

вчання 4 роки 

Наявність акредитації Сертифікат  серії НД № 2193224 дійсний до 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL –  

7 рівень  

Передумови наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми вищої освіти 

Формування особистості фахівця, здатного до застосування психологічних знань, в умо-

вах професійної діяльності, проведення психодіагностичної, консультативної, психокоре-

кційної діяльності в сфері роботи з персоналом.  

3 – Характеристика освітньо-професійної програми вищої освіти 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

 

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, психологічні особливості 

організації діяльності персоналу в підрозділах ДСНС, силових 

структурах інших відомств, державних, регіональних підприємс-

твах, установах, організаціях, психологічних службах. 

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 



Орієнтація програми  

 

Професійна (формування професійних якостей, готовності до ви-

конання професійних функцій у таких видах діяльності, як: оцін-

ка персоналу з метою найму, атестація та переміщення, консуль-

тування, аналіз особистості працівника в системі організації, оці-

нка кадрової політики і стратегії організації, впровадження ново-

введень і реорганізацій, впровадження технологій робот з персо-

налом, оптимізація взаємодії керівника з підлеглими, профілак-

тика і вирішення конфліктів, поліпшення організації праці в під-

розділах ДСНС України, підприємствах, організаціях, установах 

різних форм власності). 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка з набуття фундамен-

тальних знань про природу, функції та механізми психіки, про 

методи дослідження психічних явищ, розвиток здатності до за-

стосування психологічних знань в умовах професійної діяльності 

з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної 

етики психолога для здійснення професійної діяльності психоло-

гами в галузі роботи з персоналом в підрозділах ДСНС, силових 

структурах інших відомств, державних, регіональних підприємс-

твах, установах, організаціях, психологічних службах. 

Особливості програми Змістовна спрямованість навчальних дисциплін вільного вибору 

для посилення практичної складової професійної діяльності здо-

бувачів вищої освіти.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Психолог (КП 2445), психолог зі здатністю виконувати профе-

сійну роботу (КП 2445.2), лаборант наукового підрозділу (КП 

3491), організатор з персоналу (КП 3423), помічник керівника 

виробничого підрозділу (КП 3434.2), інспектор з кадрів (КП 

3423) 

Подальше  навчання Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рів-

нем вищої освіти, навчання за програмою 8 рівня HPK України, 

другого циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, лекції, семінари, практичні 

заняття, дослідницькі роботи, проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання через практику, самонавчання, підготовка кваліфіка-

ційної роботи. 

Система оцінювання Поточні звіти, презентації, вхідний, поточний контроль, заліки, 

усні та письмові екзамени, захист звіту з практики, стажування, 

захист курсових робіт, атестаційний екзамен, захист кваліфіка-

ційної роботи. 

Накопичувальна бально-рейтингова система. Оцінювання компе-

тентностей здійснюється з використанням трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4 – бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС; 

третя – накопичувальна шкала – 100 – бальна. 

6 –Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології роботи з персоналом або у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологіч-

них теорій та методів та характеризуються комплексністю і неви-

значеністю умов у сфері роботи з персоналом 

 



Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння про-

фесійної діяльності.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних те-

хнологій.  

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’я 

ЗКи як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянсько-

го (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 за-

рубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціону-

вання 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 психодіаг-

ностичний інструментарій  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійс-

нювати психологічне дослідження  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані резуль-

тати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомо-

гу (індивідуальну та групову)  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактич-

ну відповідно до запиту  

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдоско-

налення, навчання та саморозвитку  

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності для 

освітньо – професійної 

програми спеціалізації 

«Робота з персоналом» 

 

ФК 1. Здатність використовувати нові методи та техніки при роз-

робці та застосуванні психологічних технологій при роботі з пер-

соналом. 

ФК 2. Здатність до використання системи категорій і методів, не-

обхідних для вирішення організаційно-психологічних завдань. 

ФК 3. Здатність до планування діяльності та готовність до самос-

тійної праці при роботи з персоналом. 



ФК 4 Здатність орієнтуватися в основних методах і системах за-

безпечення безпеки, обґрунтовано обирати відомі пристрої, сис-

теми та методи захисту людини від небезпек різного походження 

відпрацьовувати дії за можливими аварійними ситуаціями в ме-

жах спеціальної професійної підготовки. 

ФК 5 Здатність організувати використання спеціального осна-

щення та страхувальних засобів, евакуацію постраждалих. 

7 – 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 інформацій-

но-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами влас-

них досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та техно-

логії психологічної допомоги.  

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психоло-

гічного дослідження, формулювати аргументовані висновки  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахі-

вців.  

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 специфі-

ки 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, то-

що, відповідно до вимог замовника.  

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 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 саморо-

звитку  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності пси-

холога  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманісти-

чним 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 

ФРН 19. Застосовувати психологічні технології в роботі з організацією, групою і особис-

тістю, інтерактивні методи орієнтовані на особистісний ріст керівників та персоналу. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати організаційні проблеми і завдання, детерміновані 

психологічними факторами, виявляти проблеми психологічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуацій. 

ФРН 21. Визначати зміст психологічного забезпечення трудової діяльності, психологічні 



характеристики різних видів професійної діяльності, описувати етапи та особливості про-

фесійного розвитку організацій та суб’єкта праці. 

ФРН 22. Розмежовувати трудові стосунки і  інші суміжні стосунки, пов'язані із застосу-

ванням праці, складати організаційно-штатні документи, забезпечувати регулюван-ня 

трудової діяльності персоналу 

ФРН 23. Визначати психологічні особливості стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконанні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки психологічної роботи з персоналом. 

ФРН 24. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних небезпек і обдуманого 

вибору шляхів їх вирішення. 

ФРН 25. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результа-

ту з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального захисту, спеціальне оснащення та споря-

дження під час рятування людей, демонструвати навички взаємодії з іншими рятувальни-

ками в аварійних ситуаціях. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін обов’язкової та вибіркової час-

тини змісту навчання  беруть участь доктори наук, професори, кан-

дидати наук, доценти, які мають досвід практичної, наукової та пе-

дагогічної роботи.  

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Інструменти та обладнання передбачає наявність:  

- технічних та наочних засобів навчання, вимірювальних приладів; 

- навчально-наукової лабораторії екстреної медико - психологічної 

допомоги (банера та світлодіодного пано для проведення навчаль-

ного тренінгу, валізи психолога, набору імітаторів поранень і пора-

зок, навчальних манекенів-тренажерів «Анна», «Максим», підліток, 

немовля) 

- навчально-наукової лабораторії психогігієни та психопрофілакти-

ки (біомиши, велотренажеру переносного, тонометрів, спірометрів, 

пульсометрів, ваги фізіологічної, розкладачки, наочних посібників в 

наборі, моделі внутрішніх органів) 

-автоматичний дефібрилятор 

--крісла Барані 

-турнікет та захістна маска для ШВЛ. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчальний процес з обов’язкових дисциплін забезпечується мето-

дичними комплексами дисциплін, що складаються з підручників, 

курсів лекцій, методичних розробок до практичних занять, методи-

чних вказівок до самостійної роботи студентів, методичних матері-

алів до курсового проектування, прототипів розробки курсових 

проектів, екзаменаційних та тестових запитань різної складності 

(для самоперевірки, для іспитів, для тренінгів). 

9  – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 



2 Перелік компонент освітньо-професійної програми вищої освіти та 

їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми вищої освіти 

 

Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми (навча-

льні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма під-

сумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми вищої освіти 

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 екзамен 

ОК 2. Історія та культура України   3,5 екзамен 

ОК 3. Філософія і засади логіки 4,5 екзамен 

ОК 4. Іноземна мова 3,5 диф.залік 

екзамен 

ОК 5. Основи вищої математики та математична статистика  6,5 екзамен 

диф.залік 

ОК 6. Математичні методи в психології 3 екзамен 

ОК 7. Основи біології людини 4 екзамен 

ОК 8. Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нерво-

вої діяльності 

7 екзамен 

ОК 9. Педагогіка та педагогічна психологія 4 екзамен 

ОК 10. Методика викладання психології 3 екзамен 

ОК 11. Психофізіологія 4 диф.залік 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 12. Загальна психологія 25,5 

 

курс.проект 

диф.залік ек-

замен 

ОК 13. Експериментальна психологія 8 екзамен 

ОК 14. Соціальна та політична психологія 8,5 курс.проект 

диф.залік 

 екзамен 

ОК 15. Вікова та геронтопсихологія 6 екзамен 

ОК 16. Патологічна та клінична психологія 9 екзамен 

ОК 17. Диференціальна психологія 3 диф.залік 

ОК 18. Психодіагностика 4,5 екзамен 

ОК 19. Психологія праці та інженерна психологія 3 екзамен 

ОК 20. Організаційна психологія 5 екзамен 

ОК 21. Основи психотерапії та психопрофілактики 6 екзамен 

ОК 22. Психологія управління та кадровий менеджмент 5 екзамен 

ОК 23. Основи психологічної практики (практична психоло-

гія) 

3 диф.залік 

ОК 24. Соціально-психологічний тренінг 6 екзамен 

ОК 25. Переддипломна практика (стажування) 6 диф.залік 

ОК 26. Кваліфікаційна робота та атестаційний екзамен 9  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 152,5  

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми вищої освіти * 

Вибіркові загальні компоненти 

ВБ 1.1. Ділова українська мова 3 диф.залік 

ВБ 1.2. Психологічні технології роботи з персоналом 3 диф.залік 



ВБ 1.3. Культурологія 3 диф.залік 

ВБ 1.4. Релігієзнавство 3 диф.залік 

ВБ 1.5. Конфліктологія 3 диф.залік 

Вибіркові професійні компоненти 

ВБ 2.1. Підготовка з надання домедичної допомоги    4 екзамен  

ВБ2.2. Правові основи організації та забезпечення цивільного 

захисту 

5,5 диф.залік 

ВБ 2.3. Психологічне консультування 3 диф.залік 

ВБ 2.4. Організаційно-правові засади роботи з персоналом 6 диф.залік 

екзамен 

ВБ 2.5. Основи соціально-гуманітарної роботи 4 диф.залік 

ВБ 2.6. Психологічний спецпрактикум по роботі з персоналом 6 диф.залік 

ВБ 2.7. Юридична психологія 3 диф.залік 

ВБ 2.8. Рятувальна та загальна фізична підготовка 15 

 

диф.залік 

екзамен 

ВБ 2.9. Основи спеціальної та військової підготовки 7 диф.залік 

 Ігротехнічні методи в психології 

ВБ 2.10 Психологічне забезпечення професійної діяльності 3,5 екзамен 

ВБ 2.11 Навчальна практика 3 диф.залік 

ВБ 2.12 Навчальна практика 3 диф.залік 

ВБ 2.13 Професійна підготовка рятувальника 6,5 

 

диф.залік 

 Тренінг професійної адаптації 

Загальний обсяг вибіркових компонент 87,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 

 
*

 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 

 

 

  



2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми вищої 

освіти 

 
3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою  вищої 

освіти та рівня сформованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації – публічний захист (демонстра-

ція) кваліфікаційної роботи та атестаційний екзамен. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота повинна пе-

редбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі чи практичної проблеми 

у сфері психології, що передбачає застосування основних психологічних тео-

рій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифі-

кації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в 

репозиторії закладу вищої освіти. 

Вимоги до кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит за спеціа-

льністю повинен перевіряти досягнення результатів навчання, визначених 

Стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 



4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та 

результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК1. Здатність застосову-

вати знання у практичних 

ситуаціях. 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

ОК 1 Українська мова 

ОК 2 Історія та культура 

України 

ОК 7. Основи біології 

людини 

ОК 8. Анатомія нервової 

системи та фізіологія 

вищої нервової діяльно-

сті 

ОК 11. Психофізіологія. 

ОК 12. Загальна психо-

логія 

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 24. Соціально-

психологічний тренінг 

ВБ 1.2.Психологічні 

технології роботи з пер-

соналом 

ВБ 2.1.Підготовка з на-

дання домедичної допо-

моги    

ВБ 2.3. Психологічне 

консультування 

ВБ 2.6.Психологічний 

спецпрактикум по 

роботі з персоналом 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

сійної діяльності психолога 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ЗК 2. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-

комунікаційних технологій, для ви-

рішення професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

ОК 12. Загальна психо-

логія 

ОК 17. Диференціальна 

психологія 

ОК 18 Психодіагностика 

ОК 20.  Організаційна 

психологія 

ОК 23. Основи психоло-

гічної практики 

(практична психологія) 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

екзамен 

ВБ 1.2.Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.10 Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності  

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ЗК3. Навички викорис-

тання інформаційних і 

комунікаційних техноло-

гій. 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-комуніка-

ційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психоло-

гічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до вимог замовника. 

ОК 5 Основи вищої ма-

тематики та математич-

на статистика  

ОК 6 Математичні мето-

ди в психології 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з використан-

ням інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення профе-

сійних завдань. 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психоло-

гічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

ОК 9, Педагогіка та пе-

дагогічна психологія 

ОК 10. Методика викла-

дання психології 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ВБ 2.3.Психологічне 

консультування 

 

 

 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ЗК5. Здатність бути кри-

тичним і самокритичним. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-комуніка-

ційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ОК 18. Психодіагностика 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент 

ВБ 2.3. Психологічне 

консультування. 

ВБ 2.6. Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ВБ. 2.7 Юридична пси-

хологія 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ОК 11. Психофзіологія 

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 17. Диференціальна 

психологія 

ОК 18. Психодіагностика 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія праці 

та інженерна психологія 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

ВБ 2.6. Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ВБ 2.10 Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності  

ВБ 2.13 Тренінг профе-

сійної адаптації 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психоло-

гічного характеру при аналізі конк-

ретних організаційних ситуацій. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

 

 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК7. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

ОК 3.Філософія і засади 

логіки 

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 18. Психодіагностика 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тренінг 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ОК 17. Диференціальна 

психологія 

ВБ 2.10 Психоло-

гічне забезпечення про-

фесійної діяльності  

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

ПР 18 Розуміти важливість збере-

ження здоров’я (власного й навко-

лишніх) та за потреби визначати 

зміст запиту до супервізії 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ЗК8. Навички міжособис-

тісної взаємодії 

ПР 7 Рефлексувати та критично оці-

нювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

ОК 1 Українська мова 

ОК. 4 Іноземна мова 

ОК 10. Методика викла-

дання психології 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент. 

ОК 24.  Соціально-

психологічний тренінг 

ВБ 1.5.Конфліктологія 

ВБ 2.3.Психологічне 

консультування 

ВБ 2.5. Основи соціаль-

но-гуманітарної роботи 

ВБ 2.6. Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

сійної діяльності психолога 

ФРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу. 

ЗК9 Здатність працювати 

в команді. 

ПР 7 Рефлексувати та критично оці-

нювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу. 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент 

ОК 24. Соціально-

психологічний тренінг 

 

ЗК10. Здатність реалізу-

вати свої права і 

обов’язки як 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ОК 2 Історія та культура 

України 

ВБ 1.3.Культурологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

члена суспільства, усві-

домлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспіль-

ства та необхідність його 

сталого розвитку, верхо-

венства права, прав і сво-

бод людини і громадяни-

на в Україні; 

ПР 10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ВБ 1.4.Релігієзнавство 

ВБ 1.5.Конфліктологія 

ВБ 2.2.Правові основи 

організації та забезпе-

чення цивільного захис-

ту 

ВБ 2.4.Організаційно-

правові засади роботи з 

персоналом 

ВБ 2.5.Основи соціаль-

но-гуманітарної роботи 

ВБ 2.7.Юридична пси-

хологія 

 

 

ЗК11. Здатність зберігати 

та примножувати мораль-

ні, культурні, наукові 

цінності і досягнення су-

спільства на основі розу-

міння історії та закономі-

рностей розвитку, пред-

метної області, її місця у 

загальній системі знань 

про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, ви-

користовувати різні види 

та форми рухової актив-

ності для активного від-

починку та ведення здо-

рового способу життя. 

 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10 Формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати, об-

стоювати власну позицію, модифі-

кувати висловлювання відповідно 

до культуральних особливостей 

співрозмовника 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

ОК 1. Українська мова 

(за професійним спря-

муванням) 

ОК 2. Історія та культу-

ра України   

ОК 3. Філософія і заса-

ди логіки 

ОК 4. Іноземна мова 

ВБ 1.1. Ділова українсь-

ка мова 

ВБ 1.3 Культурологія 

ВБ 2.8. Рятувальна та 

загальна фізична підго-

товка 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР18 Розуміти важливість збере-

ження здоров’я (власного й навко-

лишніх) та за потреби визначати 

зміст запиту до супервізії 

СК1. Здатність оперувати 

категоріально-понятійним 

апаратом психології 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно - комуніка-

ційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ОК 11. Психофізіологія 

ОК 12. Загальна психо-

логія 

ОК 15. Вікова та герон-

топсихологія 

ОК 16.Патологічна та 

клінична психологія 

ОК17.Диференціальна 

психологія 

ОК 19. Психологія праці 

та інженерна психологія 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика  

ВБ 2.10. Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності  

СК2. Здатність до ретро-

спективного аналізу віт-

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

ОК 8. Анатомія нервової 

системи та фізіологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

чизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння приро-

ди виникнення, функціо-

нування та розвитку пси-

хічних явищ. 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

вищої нервової діяльно-

сті 

ОК13.Експериментальна 

психологія 

ОК 17.Диференціальна 

психологія 

ОК18.Психодіагностика 

ОК 19. Психологія праці 

та інженерна психологія 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

СК3. Здатність до розу-

міння природи поведінки, 

діяльності та вчинків. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання 

психічних явищ в контексті профе-

сійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ОК 7. Основи біології 

людини 

ОК 8. Анатомія нерво-

вої системи та фізіологія 

вищої нервової діяльно-

сті 

ОК 11. Психофізіологія 

ОК 16. Патологічна та 

клінична психологія 

ОК 17. Диференціальна 

психологія 

СК4. Здатність самостій-

но збирати та критично 

опрацьовувати, аналізува-

ти та узагальнювати 

психологічну інформацію 

з різних джерел 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

ОК 12. Загальна психо-

логія 

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 14. Соціальна та по-

літична психологія 

ОК 19. Психологія праці 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-

комунікаційних технологій, для ви-

рішення професійних завдань.  

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7 Рефлексувати та критично оці-

нювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

та інженерна психологія 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

СК5. Здатність викорис-

товувати валідний і на-

дійний психодіагностич-

ний інструментарій 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7 Рефлексувати та критично оці-

нювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

ОК. 5. Основи вищої ма-

тематики та математич-

на статистика 

ОК 6. Математичні ме-

тоди в психології 

ОК 11. Психофізіологія 

ОК13.Експериментальна 

психологія 

ОК18.Психодіагностика 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 23. Основи психоло-

гічної практики (практи-

чна психологія) 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.6.Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

СК6. Здатність самостій-

но планувати, організову-

вати та здійснювати пси-

хологічне дослідження 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ОК 6. Математичні ме-

тоди в психології  

ОК13. Експерименталь-

на психологія 

ОК18. Психодіагностика 

ОК 23. Основи психоло-

гічної практики (практи-

чна психологія) 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

 

СК7. Здатність аналізува-

ти та систематизувати 

одержані результати, фо-

рмулювати аргументовані 

висновки та рекомендації 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

ОК 13. Експерименталь-

на психологія 

ОК 19. Психологія праці 

та інженерна психологія 

ОК 20.Організаційна 

психологія 

ОК 22. Психологія 

управління та кадровий 

менеджмент 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 2.3.Психологічне 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

муватися процедури дослідження 

ПР 7 Рефлексувати та критично оці-

нювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати 

ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

консультування 

ВБ 2.10 Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності  

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

 

 

СК8. Здатність організо-

вувати та надавати пси-

хологічну допомогу (ін-

дивідуальну та групову) 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

ОК 21. Основи психоте-

рапії та психопрофілак-

тики 

ОК 24. Соціально-

психологічний тренінг 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій. 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.3. Психологічне 

консультування. 

ВБ 2.6. Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика    

ВБ 2.13. Тренінг профе-

сійної адаптації 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

чної роботи з персоналом. 

СК9. Здатність здійсню-

вати просвітницьку та 

психопрофілактичну від-

повідно до запиту 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ОК 9. Педагогіка та пе-

дагогічна психологія  

ОК 10. Методика викла-

дання психології  

ОК 21. Основи психоте-

рапії та психопрофілак-

тики 

ВБ 1.2.Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.3.Психологічне 

консультування 

ВБ 2.6.Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ВБ 2.10 Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності  

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

СК10. Здатність дотриму-

ватися норм професійної 

етики 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР10 Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

ОК 1.Українська мова ( 

за професійним спяму-

ванням) 

ОК 24. Соціально-

психологічний тренінг 

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 1.3.Культурологія 

ВБ 2.2. Правові основи 

організації та забезпе-

чення цивільного захис-

ту 

ВБ 2.3.Психологічне 

консультування 

ВБ 2.4. Організаційно-

правові засади роботи з 

персоналом 

ВБ 2.10 Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

СК11. Здатність до осо-

бистісного та професій-

ного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей 

клієнта, забезпечувати ефективність 

власних дій 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у 

комунікацію, бути зрозумілим, то-

лерантно ставитися до осіб, що ма-

ють інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

ПР17. Демонструвати соціально ві-

дповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії  

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу. 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ОК 9. Педагогіка та пе-

дагогічна психологія 

 ОК 10.Методика викла-

дання психології 

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 1.2. Психоло-

гічні технології роботи з 

персоналом 

ВБ 2.9. Ігротехнічні ме-

тоди в психології 

ВБ 2.10 Психоло-

гічне забезпечення про-

фесійної діяльності 

ВБ 2.11.Навчальна прак-

тика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика 

ФК 1. Здатність викорис-

товувати нові методи та 

техніки при розробці та 

застосуванні технологій 

при роботі з персоналом 

ПР3. Здійснювати пошук інформації 

з різних джерел, у т.ч. з використан-

ням інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення профе-

сійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.9.Ігротехнічні ме-

тоди в психології 

ВБ 2.11.Навчальна прак-

тика 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

льники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та тех-

нології психологічної допомоги. 

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу 

ПРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 19. Застосовувати психологічні 

технології в роботі з організацією, 

групою і особистістю, інтерактивні 

методи орієнтовані на особистісний 

ріст керівників та персоналу. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми 

психологічного характеру при 

аналізі конкретних організаційних 

ситуацій. 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ВБ 2.12.Навчальна прак-

тика 

 

ФК 2. Здатність до вико-

ристання системи катего-

рій і методів, необхідних 

для вирішення організа-

ційно-психологічних за-

вдань. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

проблеми та пропонувати шляхи їх 

розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26.Виконання та за-

хист дипломної роботи 

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.4. Організаційно-

правові засади роботи з 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-

комунікаційних технологій, для ви-

рішення професійних завдань. 

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культу-

ральних особливостей співрозмов-

ника 

ПРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі 

конкретних організаційних ситуа-

цій. 

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

персоналом 

ВБ 2.10. Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

 

 

ФК 3. Здатність до плану-

вання діяльності та гото-

вність до самостійної 

праці при роботи з персо-

налом. 

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-

комунікаційних технологій, для ви-

рішення професійних завдань. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ОК 20. Організаційна 

психологія 

ОК 25. Переддипломна 

практика (стажування) 

ОК 26. Кваліфікаційна 

робота та атестаційний 

екзамен 

ВБ 1.2. Психологічні те-

хнології роботи з персо-

налом 

ВБ 2.4. Організаційно-

правові засади роботи з 

персоналом 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ні висновки 

ПР11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

ПР12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психо-

логічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренін-

гів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ПРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу. 

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-

ни, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосо-

вувати на практиці адекватні при-

йоми, методи та техніки психологі-

чної роботи з персоналом. 

ВБ 2.6. Психологічний 

спецпрактикум по робо-

ті з персоналом 

ВБ 2.10. Психологічне 

забезпечення професій-

ної діяльності 

ВБ 2.11. Навчальна 

практика 

ВБ 2.12. Навчальна 

практика     

ВБ 2.13.Тренінг профе-

сійної адаптації 

 

ФК 4 Здатність орієнтува-

тися в основних методах і 

системах забезпечення 

безпеки, обґрунтовано 

обирати відомі пристрої, 

системи та методи захис-

ту людини від небезпек 

різного походження. 

ФРН 24. Демонструвати навички 

оцінювання непередбачуваних небе-

зпек і обдуманого вибору шляхів їх 

вирішення. 

ФРН 25. Поєднувати навички само-

стійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на 

професійну сумлінність та відпові-

дальність за прийняття рішень. 

ФРН 26. Застосовувати засоби інди-

відуального захисту, спеціальне 

оснащення та спорядження під час 

рятування людей, демонструвати 

навички взаємодії з іншими рятува-

льниками в аварійних ситуаціях. 

ВБ 2.13 Професійна під-

готовка рятувальника 

ФК 5 Здатність до відпра-

цювання дій за можливи-

ми аварійними ситуація-

ми в межах спеціальної 

професійної підготовки, 

забезпечення ліквідації 

надзвичайної ситуації та 

ФРН 25. Поєднувати навички само-

стійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на 

професійну сумлінність та відпові-

дальність за прийняття рішень. 

ФРН 26. Застосовувати засоби інди-

відуального захисту, спеціальне 

ВБ 2.8.Рятувальна та за-

гальна фізична підготов-

ка (стосується рятуваль-

ної підготовки) 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

її наслідків з використан-

ням доступних сил і засо-

бів та аварійно-

рятувального обладнання. 

оснащення та спорядження під час 

рятування людей, демонструвати 

навички взаємодії з іншими рятува-

льниками в аварійних ситуаціях. 

 

Нормативні документи 

 1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556 VII «Про вищу освіту» [Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19];  

 2. Закон України від 05.09.2017 р. «Про освіту» – [Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145 - 19]; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України в ід 29.04.2015 р. No 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266 - 2015 - п]; 

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341- 2011 - п]; 

5. Стандарт вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та пове-

дінкові науки», спеціальності 053 «Психологія». Затверджено та введено в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 565. 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. 

№ 600 (зі змінами) [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

 7. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com]; 

 
 

 

 

 

 



5 Матриця відповідності визначених Стандартами та освітньо-професійною програмою компетентностей деск-

рипторам НРК (за 6 – м рівнем, бакалаврським) 

Класифікація компетентностей 

за НРК 

Знання 

Зн 1 Концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання та 

професійної діяльності, 

включаючи певні знання 

сучасних досягнень 

Зн 2 Критичне осмислення 

основних теорій, принципів, 

методів, понять у навчанні 

та професійної діяльності 

Уміння 

УМ 1 Розв’язання складних непере-

дбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), 

вибір методів та інструментальних 

засобів застосування інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К 1 донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного 

досвіду в галузі професійної 

діяльності 

К 2 Здатність ефективно 

формувати комунікативну 

стратегію 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Управління комплексними 

діями або проектами, 

відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умо-

вах АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, здатність до 

подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

Загальні компетентності 

ЗК1 
 

Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ЗК2 Зн 1, Зн 2 Ум 1 
  

ЗК3 
 

Ум 1 
  

ЗК4 
 

Ум 1 
 

АВ 1, АВ 2 

ЗК5 Зн 2 Ум 1 К 1 АВ 1 

ЗК6 Зн 1, Зн 2 
  

АВ 1 

ЗК7 Зн 1, Зн 2 Ум 1 К 2 
 

ЗК8 
  

К 1, К 2 АВ 1 

ЗК9 
  

К 1, К 2 
 

ЗК10 Зн 2 
 

К 2 АВ 2 

ЗК11 ЗН1 
 

К 1 АВ 2 

Спеціальні компетентності 

СК1 Зн 1 
  

АВ 1 

СК2 Зн1, Зн2 
   

СК3 Зн1, Зн2 
  

АВ1 

СК4 Зн 1, Зн 2 Ум 1 
 

АВ 1 

СК5 Зн 2 Ум 1 
 

АВ 1 

СК6  Ум 1 
 

АВ 1 

СК7 Зн 1 Ум 1 
 

АВ 1 

СК8 Зн 1 
 

К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 



Класифікація компетентностей 

за НРК 

Знання 

Зн 1 Концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання та 

професійної діяльності, 

включаючи певні знання 

сучасних досягнень 

Зн 2 Критичне осмислення 

основних теорій, принципів, 

методів, понять у навчанні 

та професійної діяльності 

Уміння 

УМ 1 Розв’язання складних непере-

дбачуваних задач і проблем у 

спеціалізованих сферах професійної 

діяльності та або навчання, що 

передбачає збирання та 

інтерпретацію інформації (даних), 

вибір методів та інструментальних 

засобів застосування інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К 1 донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, 

проблем, рішень та власного 

досвіду в галузі професійної 

діяльності 

К 2 Здатність ефективно 

формувати комунікативну 

стратегію 

Автономія та відповідальність 

АВ1 Управління комплексними 

діями або проектами, 

відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умо-

вах АВ2 Відповідальність за 

професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, здатність до 

подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

СК9 
 

Ум1 К1 
 

СК10 
  

К 1, К 2 АВ 2 

СК11 
 

Ум 1 
 

АВ 1 

Спеціальні (фахові) компетентності для освітньо-професійної програми вищої освіти/спеціалізації «Робота з персоналом» 

ФК 1 Зн 1, Зн 2 Ум 1 К 1 АВ 1, АВ 2 

ФК 2 Зн 1, Зн 2 Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ФК 3 Зн 1 Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ФК 4 Зн 1 Ум 1 К 1 АВ 1 

ФК 5 Зн 1 Ум 1 К 1 АВ 1 

 

  



6 Матриця відповідності визначених Стандартом та освітньо-професійною програмою результатів навчання та 

компетентностей 

Програмні результати навчання 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 Компетентності 

Загальні  Спеціальні 

Фахові для освіт-

ньо-професійної 

програми «Робота 

з персоналом» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати 

психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропону-

вати шляхи їх розв’язання 

+  +   + + +     + + + + +  +  +    +    

ПР 2. Розуміти закономірності та 

особливості розвитку і функціону-

вання психічних явищ в контексті 

професійних завдань 

+ + + + + 
 

+ + 
    

+ + + + 
  

+ 
   

  +    

ПР 3. Здійснювати пошук інформа-

ції з різних джерел, у т.ч. з викорис-

танням інформаційно-комунікацій-

них технологій, для вирішення про-

фесійних завдань. 

+  + + + +       + 
  

+ 
      

 + + +   

ПР 4. Обґрунтовувати власну пози-

цію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і 

аналізу літературних джерел. 

+  + +  + + +     + + + + 
 

+ + 
   

 +  +   

ПР 5. Обирати та застосовувати ва-

лідний і надійний психодіагностич-

ний інструментарій (тести, опитува-

льники, проективні методики тощо) 

+  + +  + + +    + + 
  

+ + 
   

+ 
 

+ +     

ПР 6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками 

збору первинного матеріалу, дотри-

муватися процедури дослідження 

+  + +  + + +    +    + + + +  +  +   +   



Програмні результати навчання 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 Компетентності 

Загальні  Спеціальні 

Фахові для освіт-

ньо-професійної 

програми «Робота 

з персоналом» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 

ПР 7. Рефлексувати та критично 

оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослі-

дження, формулювати аргументова-

ні висновки 

+ + +  + + + + + +      +   +   +    +   

ПР 8. Презентувати результати вла-

сних досліджень усно / письмово 

для фахівців і нефахівців. 

+ + +   + + + +  + +    +   + + + +       

ПР 9. Пропонувати власні способи 

вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної дія-

льності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

+ +   + + + +    +   + +   + + + +  + +    

ПР 10. Формулювати думку логічно, 

доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати ви-

словлювання відповідно до культура-

льних особливостей співрозмовника 

+ +    + +   + + + +      +  + + +  +    

ПР 11. Складати та реалізовувати 

план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієн-

та, забезпечувати ефективність вла-

сних дій 

+ + +  + + + + + +      +   + + +     +   

ПР 12. Складати та реалізовувати 

програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психоло-

+ + + + + + + +        + +  + + + +    +   
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гічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо, відповідно до вимог замовника. 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у ко-

мунікацію, бути зрозумілим, толе-

рантно ставитися до осіб, що мають 

інші культуральні чи гендерно-

вікові відмінності. 

+ +   + +   + + + +        + +        

ПР 14. Ефективно виконувати різні 

ролі у команді у процесі вирішення 

фахових завдань, у тому числі де-

монструвати лідерські якості. 

+ +   +   +  +             +      

ПР 15. Відповідально ставитися до 

професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку 

+  +  + +   +            + +       

ПР 16. Знати, розуміти та дотриму-

ватися етичних принципів профе-

сійної діяльності психолога 

+ + +      + + + +         +  +      

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демок-

ратичним цінностям у професійній 

та громадській діяльності. 

+ + +   +     + +         + +       

ПР 18. Вживати ефективних заходів 

щодо збереження здоров’я (власно-

го й оточення) та за потреби визна-

чати зміст запиту до супервізії 

+ + +    + +   + +        + + + +      
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ФРН 19. Застосовувати психологіч-

ні технології в роботі з організаці-

єю, групою і особистістю, інтерак-

тивні методи орієнтовані на особис-

тісний ріст керівників та персоналу. 

+ +  +   + +  +   +    + + + + +   +     

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати 

організаційні проблеми і завдання, 

детерміновані психологічними фак-

торами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі кон-

кретних організаційних ситуацій. 

+ + +    +       +  +    + +   + +    

ФРН 21. Визначати зміст психологі-

чного забезпечення трудової діяль-

ності, психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, 

описувати етапи та особливості 

професійного розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

+  + +    +        + +  +    +  +    

ФРН 22. Розмежовувати трудові 

стосунки і  інші суміжні стосунки, 

пов'язані із застосуванням праці, 

складати організаційно-штатні до-

кументи, забезпечувати регулюван-

ня трудової діяльності персоналу 

+ +       + +          +      +   

ФРН 23. Визначати психологічні 

особливості стану та розвитку орга-

нізацій, діагностувати психічні ста-
+ + +    + +       + + + +  +     + +   




