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Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та
розповсюджений  без  дозволу ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом 



ВСТУП
Освітньо-кваліфікаційна  характеристика (ОКХ) випускника  Міжрегіональної
Академії  управління персоналом є державним нормативним документом,  в  якому
узагальнюється  зміст  освіти,  тобто відображаються  цілі  освітньої  та  професійної
підготовки, визначається місце психолога в структурі господарства держави і вимоги
до його компетентності,  інших соціально важливих властивостей та якостей.  Цей
стандарт є складовою галузевої компоненти державних стандартів вищої освіти, в
якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів
випускників до змісту освіти і навчання. ОКХ відображає соціальне замовлення на
підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту
освіти і навчанні з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ  встановлює  галузеві  кваліфікаційні  вимоги  до  соціально-виробничої
діяльності  випускника  Міжрегіональної  Академії  управління  персоналом  –
спеціаліста зі спеціальності  7.040101  «Психологія» певних та державні вимоги до
властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній рівень.

Кваліфікаційна характеристика встановлює:
–професійне  призначення  і  умови  використання  фахівця  за  освітньо-кваліфікаційним
рівнем підготовки спеціаліст за спеціальністю «Психологія»;
–систему, обсяг умінь та навичок фахівця на різних рівнях, формах навчання з урахуванням
національних та світових надбань;
–кваліфікаційні вимоги до психолога у формі системи професійних і соціальних завдань,
підготовка до вирішення яких повинна бути забезпечена змістом вищої освіти і навчанням
та організацією навчального процесу з урахуванням варіативності та структури діяльності
спеціаліста;
–порядок та вимоги до атестації випускників з фаху 7.040101 «Психологія».

На основі кваліфікаційної характеристики:
–визначаються цілі поетапного формування майбутніх фахівців;
–визначаються мета, зміст та організація навчально-виховного процесу;
–розробляються навчальні плани та програми із зазначеної спеціальності;
–провадиться атестація випускників;
–прогнозується потреба у фахівцях цього профілю та планується їх підготовка;
–здійснюється  професійна  орієнтація  вступників  до  вищого  навчального  закладу,
спрямована на потреби у фахівцях цього профілю на ринку праці;
–провадиться аналіз професійного використання фахівців.

Кваліфікаційна характеристика, крім зазначеного, може сприяти:
–професорсько-викладацькому  складу  вищого  навчального  закладу  більш  обґрунтовано
спроектувати навчально-виховний процес підготовки  психологів за програмою підготовки
спеціаліста,  включаючи  розробку  навчальних  планів,  програм  дисциплін  і  засобів
організаційного, методичного, технічного, інформаційного та іншого забезпечення;
–студентам  у  проведенні  самоаналізу  та  самостійної  оцінки  успішності,  оволодінню
професійними знаннями та  навичками на всіх  етапах навчання у вищому навчальному
закладі.

Кваліфікаційна  характеристика  використовується  при  прогнозуванні  потреби  у
фахівцях зазначеного профілю та розробленні державного замовлення на їх підготовку, а
також державної атестації ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в умовах формування ринкової економіки.



1. Галузь використання

Цей  стандарт  поширюється  на  Міжрегіональну  Академію  управління
персоналом,  міністерства,  відомства,  асоціації,  підприємства,  організації  різних
форм  власності,  де  готуються  або  використовуються  фахівці  освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст

Спеціальності                                                              7.040101 «Психологія»

Напряму підготовки:                                                   0401 «Психологія»

Кваліфікації                                                          Психолог

З узагальненим об’єктом діяльності                         Психологічні  аспекти
      діяльності та поведінки людини

З  нормативним терміном навчання                           1 рік
(денна форма)

Випускники  вищого  навчального  закладу  за  кваліфікацією  «Спеціаліст»
будуть  переважно працювати в таких галузях народного господарства як охорона
здоров’я,  фізична  культура  та  соціальне  забезпечення;  освіта;  наука  і  наукове
обслуговування; об’єднання громадян.

Сферами економічної діяльності  спеціаліста з психології, згідно з Державним
сертифікатом  видів  економічної  діяльності  ДК  009-96,  можуть  бути  сфери,  які
наведені в таблиці 1.1.

Фахівці цього  рівня  здатні виконувати  професійну  роботу, відповідно  до
Державного класифікатора професій ДК003-95 наведених у таблиці 1.2.



 
Таблиця 1.1

Код найменування видів економічної діяльності
            Код КВЕД                   Вид економічної діяльності
розділ, гру-
па, клас

   п/клас

   80.1   80.101 Освіта (  вища, навчання дорослих)
   80.22   80.22.0 Професійно-технічна освіта
   85.1   85.11 Охорона здоров’я та соціальна допомога
   85.3   85.31.0

  85.32.1
Соціальна допомога (із забезпеченням прожи-
вання; без забезпечення проживання)

   92.6   92.62.0 Діяльність у сфері спорту
   93.05   93.05.0 Індивідуальні послуги

Таблиця 1.2
Професійна назва робіт, яку здатен виконувати спеціаліст з фаху

«Психологія»
                Код КП  Професійна назва роботи
 2445.2 Психолог
 2332 Вихователь дитячого садка (ясел-садка) 
 2332 Методист дошкільного виховання
 2340 Консультант психолого-медико-педагогічної 

консультації
 2359.2 Педагог - організатор
 2359.2 Педагог - валеолог
 2359.2 Методист - валеолог
 2445.2 Практичний психолог

Навчальний  процес  на  рівні  спеціаліста  за  спеціальністю  «Психологія»
передбачає  набуття  базових  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  і навичок,
необхідних для фахової діяльності.

Програма підготовки спеціаліста входить у структуру вищої освіти за третім і
четвертим рівнями акредитації.

2. Нормативні посилання

У  даному  документі  є  посилання  на  такі  державні  та  галузеві  стандарти
України:

 Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 р. №2984-111;
 Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  20  січня  1998  р.  №65  «Про

затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»;
 Наказ  Міністерства  освіти  України  від  31.07.1998 р. №285  «Про  порядок

розроблення  складових  нормативного  та  навчально-методичного  забезпечення
фахівців з вищою освітою»;

 Наказ Міністерства освіти України від 01.02.1999 р. № 25 «Про доповнення
наказу Міністерства освіти України від 31.07.1998 р № 285»;



 Наказ Міністерства освіти і  науки України, Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи і Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого  нагляду  від  21.10.2010  р.  №  969/922/216  «Про  організацію  та
вдосконалення  навчання  з  питань  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  та
цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»;

 Розпорядження Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р
«Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу Міністерства освіти України від
31.07.1998 р № 285»;

 ДК 003-95 Державний класифікатор професій;
 ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;
 ДСВО  01-98  Перелік  напрямів  та  спеціальностей,  за  якими  здійснюється

підготовка  фахівців  у  вищих  навчальних  закладах  за  відповідними  освітньо-
кваліфікаційними рівнями.

3. Позначення і скорочення

У  даному  стандарті  для  формування  шифрів  застосовуються  наступні
скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:
     ПФ – професійна,
     СВ – соціально-виробнича,
     СП – соціально-побутова; 
б) класів задач діяльності:
    С – стереотипна,
    Д – діагностична,
    Е – евристична;
в) видів уміння:
    ПП – предметно-практичне уміння,
    ПР – предметно-розумове,
    ЗП – знаково-практичне,
    ЗР – знаково-розумове;
г) рівнів сформованості даного уміння:
    О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо

неї,
    Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без

допомоги матеріальних носіїв інформації,
    Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;
д) здатностей:
    З – здатність.

Загальні  вимоги до фахівців спеціальності  7.040101  «Психологія»  наведені  у
табл. 3.1. Вищі навчальні заклади повинні сформувати випускників як соціальних
особистостей,  здатних  вирішувати  певні  проблеми і  задачі  соціальної  діяльності,
через вироблення визначених умінь.



Таблиця 3.1
Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією

«Психолог»

Шифри Зміст загальних вимог
Вид та рівень

сформованості
уміння

З.01
Стійка спрямованість на самореалізацію в професійній

діяльності

З.01.01
- використовувати свою світоглядну та громадську 
позицію у вирішенні професійних задач

ЗР.О 

З.01.02
- вміти застосовувати загально-психологічні методи 
дослідження

ПП.О

З.01.03 - вміти застосовувати активні методи навчання ЗП.Н

З.01.04
- визначати проблему в умовах, які склалися, 
перетворювати проблему на рівень завдань

ЗП.Р

3.02
Компетентність, ретельність при проведенні

психологічної роботи

З.02.01
-  вміння здійснювати виховну роботу з окремими учнями, 
студентами

ПП.Р

З.02.02
- здійснювати вибір і реалізацію продуктивних моделей 
алгоритму і технологій діяльності

ЗП.Н

З.02.03
- використовувати діагностичний інструментарій, 
адекватний щодо задачі і особливостей професійної 
діяльності

ЗП.Н

З.02.04 - вміти ефективно планувати професійну діяльність ПР.О

З.03

Утвердження поваги до принципів загально-людської
моралі, культурно-національних, духовних цінностей
України, світу, дбайливе ставлення до навколишнього

середовища

З.03.01
- розуміти вплив історичних подій, народних  традицій на 
поведінку і свідомість людей

ПР.Р

З.03.02
- аналізувати соціально-економічні події в Україні та за її 
межами

ЗП.О

З.03.03 
- вміти обґрунтувати доцільність нових форм навчання і 
виховання

ПР.О

З.03.04
- аналізувати необхідність проведення природо-охоронних 
заходів, збереження психологічного здоров’я людей

ЗП.О

З.04
Здатність до використання набутих професійних знань

та умінь для ефективної організації, проведення та
удосконалення практики психологічної роботи

З.04.01 - вміти розробляти плани роботи (перспективні, поточні) ЗР.Р

З.04.02 
- вміти розробляти програми психопрофілактичних та 
психокорекцій них заходів

ЗР.Р

З.04.03
- вміти проводити та методично забезпечувати 
психологічні дослідження з актуальних психологічних 
проблем

ПР.О

З.04.04
- вміти оперативно коректувати зміст психологічної роботи
відповідно до ситуації та завдань, що вирішуються на 
виробництві

ЗП.О

З.05
Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій,

створення та розвитку комунікаційних і
інформативних систем, до роботи в мережі Інтернет



Шифри Зміст загальних вимог
Вид та рівень

сформованості
уміння

З.05.01 
- вміти проводити індивідуальне та групове 
консультування

ЗП.Р

З.05.02 - вміти проводити соціально-психологічний тренінг ПР.О
З.05.03 - вміти користуватися лабораторною апаратурою ПП.О

З.05.04 
- вміти самостійно використовувати пакети комп’ютерних
психологічних тестів

ПП.Р

З.05.05
- вміти застосовувати методи математичної та статистичної
обробки експериментальних даних

ПП.О

3.06
Знання і дотримання норм поведінки і моралі,

професійної етики в між особистих стосунках та при
виконанні професійних обов’язків

З.06.01
- діагностувати соціально-психологічні явища в 
залежності від типу культури

ПР.О

З.06.02
- використовувати методи соціально-психологічного 
впливу на демографічну ситуацію

ПР.Р

З.06.03
- вміти здійснювати психологічну підготовку 
управлінських кадрів

ПП.О

З.06.04
- вміти визначати внутрішні психологічні чинники 
придатності керівника до відповідального прийняття 
рішення

ЗП.Р

З.06.05
- вміти проводити просвітницьку, виховну роботу серед 
молоді по підготовці її до сімейного життя

ПР.Р

З.07
Знання принципів здорового способу життя і

дотримання їх у своїй життєдіяльності, пропагування
здорового способу життя

З.07.01
- вміти проводити консультативну роботу серед батьків, 
вчителів, вихователів в дошкільних закладів

ПП.Р

З.07.02
- здійснювати первинну профілактику алкоголізму, 
наркоманії, інших шкідливих звичок людини

ПР.Р

З.07.03
- організувати соціально-корекційну роботу і приймати 
безпосередню участь у її впровадженні

ЗП.О

З.07.04
- проводити соціально-психологічну діагностику і 
профілактику поведінки людини

ПР.Р



4. Виробничі функції, типові завдання діяльності

 та уміння щодо їх вирішення

У відповідності  до посад,  що може займати випускник вищого навчального
закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів
діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає
система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Вищий  навчальний  заклад  повинен  забезпечити  опанування  випускниками
системи  умінь  вирішувати  певні  типові  задачі  діяльності  при  здійсненні  певних
виробничих функцій, визначених у табл. 4.1

Таблиця 4.1
Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння, якими повинен

володіти випускник вищого навчального закладу з кваліфікацією «Психолог»
освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

1. - Науково-дослідницька .
1.01 - Застосовувати  загально-теоретичні  та

прикладні  знання  при  розробці
конкретних  проектів  з  психологічної
проблематики

ПФ.Е

1.01.01 - Використовувати  існуючі  психологічні
підходи  для  організації  конкретних
психологічних досліджень

ЗП.О 

1.01.02 - Проводити  психологічну  експертизу  та
оцінку

ПП.Р 

1.01.03 - Представляти  результати  практичної
роботи у наукових звітах, дослідницько-
констукторських розробках та ін.

ПП.Н

1.01.04 - Застосовувати  математико-статистичні
методи  для  репрезентації  результатів
науково-практичних розробок

ЗП.Н

1.02 - Виконання  науково-практичних
розробок

ПФ.С

1.02.01 - Планувати  проведення  науково-
практичного дослідження

ЗП.О

1.02.02 - Застосовувати  необхідні  методи  для
реалізації поставленого завдання

ПП.Н

1.02.03 Використовувати  відповідні  кількісно-
якісні  методи  емпіричного  аналізу
отриманих даних

ЗР.Р 



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

1.03 - Інтерпретувати  отримані  результати  у
відповідності з поставленим завданням

ПФ.Е

1.03.01 Застосовувати  існуючі  компютерні
технології

ЗП.О

1.03.02 - Визначати  репрезентативність
отриманих  даних  у  відповідності  з
математико-статистичними  методами
обробки

ПП.Н 

1.03.03 - Приймати  участь  у  формуванні
висновків та рекомендацій

ЗП.Р

2. - Освітньо-виховна
2.01 - Аналізувати  психологічні  складові

навчально-виховного процесу у середній
і вищій школі

СВ.Д

2.01.01 Проводити психологічний аналіз засобів
психологічного  впливу  та  видів
комунікації

ПП.Н 

2.01.02 - Проводити  психологічний  аналіз
розвитку  психічних  процесів  і
властивостей  особистості  учня  з
урахуванням вікових властивостей

ЗР.Р

2.02 - Забезпечувати  психопрофілактичну  та
профорієнтаційну  роботу  серед
населення

СВ.Д

2.02.01
   

- Аналізувати  актуальні  проблеми
зайнятості  з урахуванням психологічної
специфіки

ЗП.О 

2.02.02 - Проводити конкретну методичну роботу
у  сфері  профорієнтації  на  етапі
професійного визначення

ПР.О

2.02.03 - Здійснювати  психопрофілактичну
роботу  з  проблемними  особами
підліткового  та  юнацького  віку  та  у
“групах ризику”, безпритульних

ЗП.Р

2.03 - Забезпечувати  та  здійснювати
навчально-виховну роботу у середній та
вищій  школі,  спеціальних  закладах  та
установах

СП.С



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

2.03.01

.

- Розробляти  психологічні  засоби
формування  та  розвитку  особистості,
методичного  забезпечення  виховного
процесу

ПР.О 

2.03.02 Впроваджувати  новітні  методи
психолого-педагогічного  спілкування
для  забезпечення  ефективного
спілкування та психологічного впливу

ЗП.Р

2.03.03 Визначати  основні  види  проблемних
ситуацій, що виникають у сучасній сім’ї
та шляхи їх розв’язання

ПР.Р.

2.03.04 Здійснювати  відповідну  психологічну
допомогу  особам  –  вихованцям
спеціалізованих закладів та установ

ПП.Р

3. - Діагностично-консультативна
3.01 -  Забезпечення  проведення

психодіагностичного обстеження
СП.Д

3.01.01. - Оволодіти  методами  психологічної
діагностики  особистості,  групової
діяльності та поведінки

ПРО

3.01.02 - Визначати  особливості  розвитку
психічних  процесів,  зміни  психічних
станів та особистісних властивостей

ПР.О

3.01.03 - Здійснювати  впровадження  програм
діагностично-консультативної роботи

ПР.Р

3.02 -  Розробка  програм  проведення
психологічної  експертизи у прикладних
сферах  діяльності  (юридичній,
військовій, тощо)

СВ.Д

3.02.01 - Визначати  основні  критерії  проведення
психологічної  експертизи  у  провідних
сферах діяльності

ПП.Н

3.02.02 - Забезпечувати  дотримання  етичних
норм  при  проведенні  діагностично-
консультативної  роботи  та  експертної
оцінки

ЗП.О



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

3.02.03 - Враховувати  нормативні  вимоги  та
рекомендації  при  розробці  програм
проведення психологічної експертизи

ПП.Р

3.02.04 - Проводити  консультування  з
психологічної  проблематики  з  різними
верствами населення

3.03 - Проведення  індивідуальних
консультацій  та  розробка  практичних
рекомендацій на замовлення клієнта

СП.Д

3.03.01 - Досліджувати  особливості
психологічного  складу  особистості  у
відповідності  з  потребами та  вимогами
клієнта

ЗПО

3.03.02 - Забезпечувати  впровадження  програм
психоконсультативної  роботи  в
діяльність соціальних служб

ЗР.Р

3.04 - Методичне  забезпечення  психологічної
допомоги проблемним сім’ям та особам
з девіантною поведінкою

СП.Д

3.04.01 - Здійснювати  методи  психологічної
корекції  щодо  осіб  з  девіантною
поведінкою

ПР.О

3.04.02 - Застосовувати  профілактичні  заходи  та
активні психологічні методи до осіб, що
потребують  медико-психологічної
допомоги  (тютюнопаління,  алкоголь,
наркотики)

ПР.Р

3.04.03 - Забезпечувати  координацію  діяльності
державних та громадських організацій у
застосування  засобів  психологічного
впливу  на  проблемні  сім’ї  та  осіб  з
девіантною поведінкою

ЗП.О 

4.          Виробничо-управлінська

4.01 - Психологічне  забезпечення  робіт  з
профорієнтації,  профвідбору  та
адаптації персоналу

 СВ.Д



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

4.01.01 - Розробляти  засоби  дослідження
основних  психологічних  параметрів
професійної діяльності

ПР.О

4.01.02 - Аналізувати  результати  виміру
індивідуально-психологічних  рис
особистості з метою виявлення резервів
її розвитку

 ЗП.О

4.02 - Розробка  рекомендацій  з  оптимізації
професійної діяльності персоналу

ПФ.Д

4.02.01 - Проводити  експертну  оцінку
особистісного  потенціалу  людини  як
суб’єкта діяльності

ПР.О

4.02.02 -  Розробляти  психологічні  підходи
дослідження  діяльності  професійних
груп,  стилю  їх  управління  та
ефективності взаємодії

ПП.О

4.02.03 - Аналізувати  особливості  спільної  та
індивідуальної  професійної  діяльності,
що  впливають  на   ефективність
функціонування  психічних  процесів,
станів  і  властивостей  їх  окремих
виконавців (психопрофілактика)

ЗП.О

4.03 - Розробка методів аналізу психологічного
клімату та міжособистісних стосунків в
організації

СВ.Е

4.03.01 - Проводити  діагностику  конфліктних
ситуацій,  прогнозувати  шляхи  їх
розв’язання

ПР.О

4.03.02 - Розробляти  програми  оптимізації
психологічного клімату в організації

ПП.Р

5. - Соціально-технологічна

5.01 - Діагностика  соціально-психологічних
проблем  у  суспільстві,  організаціях,
інших групах

ПФ.С

5.01.01

 

- Аналізувати  психологічні  особливості
різних  соціальних  груп  і  об’єднань,
загальні  риси  соціально-психологічного
стану суспільства

ПР.О



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

5.01.02 Визначати  психологічні  чинники
ефективної  спільної  діяльності  в
конкретній групі, організації

ЗП.О

5.01.03 Розробляти  рекомендації  щодо
управління   різними типами та  видами
групових та міжгрупових конфліктів

ЗП.Р

5.02 - Розробка  соціально-психологічних
заходів  по  формуванню  іміджу  різних
політичних партій, рухів, лідерів, а ткож
виробничих,  громадських  та  інших
організацій

СВ.Д

5.02.01 - Проводити  за  допомогою  емпіричних
методів  оцінку  іміджу  партії,  групи,
особи

ПП.О

5.02.02 - Забезпечувати  моніторинг  соціально-
психологічних явищ в суспільстві, зміни
у  масовій  свідомості,  психологічних
станах окремих груп

ПР.О

5.02.03 - Здійснювати  соціально-психологічну
експертизу  пропагандистських  та  PR-
акцій

ПР.Р

5.03 - Аналіз  та  розробка  засобів  соціально-
психологічного  впливу  на  формування
громадської  думки,  установок  та
настроїв населення

ПФ.Д

5.03.01 - Аналізувати особливості та причини 
загострення стосунків між різними 
соціально-етнічними спільнотами

ПР.Р

5.03.02 - Застосовувати методи дослідження 
соціальних установок, стереотипів, 
ціннісних орієнтацій окремих 
соціальних груп

ПР.О

5.03.03 - Проводити соціально-психологічні 
опитування щодо впливу засобів масової
інформації на окремі верстви населення

ЗП.Р

5.03.04 - Розробляти рекомендації щодо 
організації пропагандистських та PR-
акцій

ЗП.Р



Шифр
виробничої

функції,
типової
задачі

діяльності
та уміння

Виробнича функція,
типова задача діяльності 

та уміння

Вид і клас
типової задачі
діяльності, вид

та рівень
сформованості

уміння

6. - Реабілітаційно-профілактична
6.01 - Розробка  програм  реабілітаційних

заходів   
СП.С

6.01.01 - Визначати  психологічні  методи
соціальної  роботи  на  основі
концептуальних  засад  соціальної
політики  держави  щодо  соціального
захисту людини

ЗП.О

6.01.02 - Здійснювати  психологічну  допомогу
населенню,  що  перебуває  у
посттравматичному стані

ЗП.Р

6.01.03 - Аналізувати конкретні прояви 
агресивної поведінки, суїциду та ін. З 
метою проведення профілактичної 
роботи серед населення

ПП.О

6.02 - Планування обсягу та характеру 
необхідної допомоги, як складової 
соціальної роботи

СП.С

6.02.01 - Застосовувати методи соціальної та 
психологічної підтримки, допомоги, 
захисту клієнтів на основі його потреб і 
запитів

ПР.Р

6.02.02 - Здійснювати основні психологічні 
послуги особам з функціональними 
обмеженнями, людям похилого віку та 
ін.

ПП.О

6.03           Проведення  корекційної  роботи  з
різними  категоріями  населення  в
кризових ситуаціях

СП.Д

6.03.01 - Проводити  психологічне  забезпечення
змісту, процесу та результатів соціальної
роботи

ПР.Р

6.03.02 - Розробляти  методи  психологічного
аналізу  впливу  мікро-  і
макросередовища  на  особистість  з
метою  уникнення  та  запобігання
кризових станів

ПП.О

6.03.03 - Планувати  конкретні  заходи
пропагування здорового способу життя

ЗП.Р



5. Вимоги до професійного відбору

Для забезпечення ефективного функціонування системи вищої освіти, здатної
забезпечити  у  процесі  реалізації  освітньо-професійної  програми  у  вищому
навчальному закладі цілі освітньої та професійної підготовки, що продекларовані в
освітньо-кваліфікаційній характеристиці,  особа,  яка виявляє бажання навчатися за
спеціальністю  спеціальності  7.040101  «Психологія»  повинна  мати  базову  вищу
освіту, що підтверджується документом державного зразка.

Абітурієнт  повинен  мати  підготовку,  яка  відповідає  вимогам  вступних
випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом.

Абітурієнт не повинен мати медичних протипоказань для роботи за обраною
професією.

Особа повинна дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки.

6. Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів

Загальні  вимоги  до  рівня  якості  підготовки  спеціаліста  визначаються
відповідними освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів.

Спеціаліст  повинен  бути  широко  ерудованим,  володіти  фундаментальними
науковими  знаннями,  сучасними  інформаційними  технологіями,  методами
одержання, обробки та аналізу інформації.

Атестація випускників вищого навчального закладу за спеціальністю 7.040101
«Психологія» здійснюється Державною екзаменаційною комісією на основі аналізу
успішності,  оцінки  якості  вирішення  випускниками  професійних  та  соціально-
професійних  задач,  передбачених  даною  кваліфікаційною  характеристикою.
Атестації  підлягають  студенти-випускники,  які  виконали  в  повному  обсязі  план
навчальної  підготовки,  включаючи  проходження  переддипломної  практики.
Нормативна форма державної атестації: поєднання дипломної роботи та  тестового
державного іспиту.

За  результатами  перевірки  відповідності  знань  студентів  вимогам
кваліфікаційної характеристики Державна екзаменаційна комісія приймає рішення 
про  присвоєння  студенту-випускнику  кваліфікації   спеціаліст  за  спеціальністю
7.040101  «Психологія»  та  видає  диплом  державного  зразка.  Цей  диплом  є
юридичним  документом,  який  дозволяє  фахівцю  зайняти  первинну  посаду  у
відповідності з номенклатурою посад.

7. Відповідальність за якість підготовки випускників вищих навчальних
закладів за спеціальністю  «Психологія»

ПрАТ  «Вищий  навчальний  заклад  «Міжрегіональна  Академія  управління
персоналом»  несе відповідальність за підготовку спеціаліста, відповідно до вимог
кваліфікаційної  характеристики.  Підприємства,  установи,  організації  несуть
відповідність за раціональне використання фахівця за призначенням, згідно вимогам
ОКХ та здобутої їм кваліфікації



Група  самоаналізу  спеціальності  повинна  регулярно  переглядати  зміст
кваліфікаційної  характеристики  з  урахуванням  кваліфікаційних  вимог  до
спеціалістів даного профілю, що об'єктивно змінюються.
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