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Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія розроблена 

згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Програма відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти та 

сьомому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікацій. 

 

Укладачі програми: 

 

Керівник проектної групи: 

Грись А. М. – професор кафедри психології, доктор психологічних наук, 

доцент. 

 

Проектна група: 

Дмишко О. С. – завідувач кафедри психології, кандидат психологічних наук, 

доцент.  

Марциняк-Дорош О. М. – доцент кафедри психології, кандидат 

психологічних наук.  
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1. Мета програми 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) магістра зі спеціальності 

053 Психологія визначає обсяг, нормативний термін навчання, вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Метою програми є підготовка 

випускника, який володіє набором особистих якостей, загальнокультурних і 

професійних компетентностей. 

 

2. Обсяг програми – 2700 годин/90 кредитів ЄКТС. 

 

3. Нормативний термін навчання – 1 рік 6 місяців. 

 

4. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників. 

 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які мають 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія, 

наявність якого підтверджено документом державного зразка.  

Зарахування проводиться на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та 

фахових вступних випробувань за спеціальністю 053 Психологія 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 
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5. Перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми 
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І. Цикл загальної підготовки 

не передбачено навчальним планом 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Соціальні та політичні конфлікти  10  120 4 

2.2. Охорона праці в галузі 9   90 3 

2.3. Етнопсихологія 9   120 4 

2.4. Психологія творчості 10   120 4 

2.5. Психологія сексуальності 10   120 4 

2.6. 
Теоретико-методологічні проблеми 

психології 
9   150 5 

2.7. Психологія організацій 10   120 4 

2.8. Методика викладання у вищій школі  10  120 4 

2.9. 
Методика та організація наукових 

досліджень 
10   120 4 

2.10. Основи паблік рилейшнз 9   120 4 

Дисципліни самостійного вибору Академії 

2.11. 
Методологія та методи 

психологічних досліджень 
9   120 4 

2.12. Введення в теологію  9  90 3 

2.13. 
Актуальні проблеми психологічної 

корекції 
9   120 4 

Дисципліни вільного вибору студентом 

2.14. 
Сучасні проблеми психологічного 

консультування 
 9  120 4 

2.15. Загальна та кримінальна сексологія  10  120 4 

2.16 
Актуальні проблеми загальної та 

візуальної психодіагностики 
 10  120 4 
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ПРАКТИКА 

3.1. 

Науково-дослідна та педагогічна 

практика зі спеціальності 

«Психологія» 

   420 14 

ДИПЛОМНА РОБОТА (ПРОЕКТ) 

4.1. Дипломна робота    390 13 

 

6. Результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти 

6.1. Соціально-особистісні 

 розуміння свого місця в системі соціальних відносин; 

 активна життєва позиція; 

 розуміння необхідності розвитку своїх особистих і професійних 

якостей; 

 прагнення до навчання та удосконалення; 

 здатність до критики й самокритики; 

 відповідальність; 

  турбота про якість виконуваної роботи; 

 здатність учитися; 

 здатність до системного мислення;  

 адаптивність і комунікабельність; 

 креативність, наполегливість у досягненні мети; 

 толерантність. 

 

6.2. Загальнонаукові 

 базові уявлення про основи філософії, історії, правознавства, 

культурології, етики, біології, педагогіки, психології, тощо, що 

сприяють загальному розвитку й соціалізації особистості, здатності до 

розуміння причинно-наслідкових зв’язків й уміння їх використовувати 

в професійній і соціальній діяльності; 



6 

 базові знання фундаментальних основ психології в обсязі, необхідному 

для володіння категоріальним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати методи досліджень в обраній професії; 

 базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних засобів і навички 

роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси; 

 базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін; 

 базові знання гуманітарних наук, необхідні для освоєння 

загальнопрофесійних дисциплін в галузі психології. 

 

6.3. Інструментальні 

 здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

 знання іноземних мов; 

 навички роботи з комп’ютером; 

 навички управління інформацією; 

 дослідницькі навички; 

 уміння використовувати психологічний інструментарій; 

 уміння інтерпретувати та статистично обґрунтовувати результати 

психодіагностики. 

 

6.4. Загальнопрофесійні 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу; 

 готовність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну 

відповідальність за прийняті рішення; 

 готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого 

потенціалу; 
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 готовність до комунікації в усній і письмовій формах українською та 

іноземною мовами для вирішення завдань професійної діяльності; 

 навички використовувати навчально-лабораторне обладнання, 

інформаційні технології, технічні засоби навчання і сучасну 

обчислювальну техніку; 

 здатність аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий 

психологічний досвід, систематично підвищувати свою професійну 

кваліфікацію, застосовувати раціональні прийоми пошуку, підбору та 

використання інформації, орієнтуватися в літературі, що видається з 

профілю підготовки та суміжних питань; здійснювати науково-

пошукову і методичну діяльність в галузі наукової організації праці; 

 здатність постійно підвищувати професійний рівень, наукову 

кваліфікацію, застосовувати знання на практиці; 

 здатність до планування та управління часом; 

 навички управління інформацією (здатність зібрати та аналізувати 

інформацію із різних джерел); 

 здатність до адаптації в нових ситуаціях, вирішення проблем; 

прийняття рішень. 

6.5. Спеціалізовано-професійні 

 здатність використовувати одержані знання в галузі психології та 

методики для розв’язання соціально-психологічних, навчально-

виховних та науково-методичних завдань з врахуванням 

індивідуальних психолого-фізіологічних особливостей студентів, 

соціальних особливостей студентських колективів в конкретних 

психологічних ситуаціях; 

 уміння організувати навчально-виховну роботу, визначати ступінь та 

глибину засвоєння програмового матеріалу, користуватися 

різноманітними методами, засобами і формами навчання, 
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прогресивними прийомами керівництва навчальною та науковою 

діяльністю; 

 готовність керувати колективом у сфері своєї професійної діяльності, 

толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні та культурні 

відмінності; 

 здатність до пошуку, критичного аналізу, систематизації та 

узагальнення наукової інформації, до постановки цілей дослідження і 

вибору оптимальних методів і технологій їх досягнення ; 

 здатність використовувати та створювати математичні моделі для 

вирішення науково-дослідних і практичних професійних завдань з 

урахуванням меж їх застосування, інтерпретувати отримані результати; 

 здатність аналізувати психологічні теорії в контексті історичних 

передумов розвитку психології; 

 здатність здійснювати постановку проблем, цілей і завдань 

дослідження, обґрунтовувати гіпотези, розробляти програму та 

методичне забезпечення дослідження (теоретичного, емпіричного); 

 готовність змінювати, адаптувати існуючі та створювати нові методи та 

методики науково-дослідницької та практичної діяльності в певній 

галузі психології з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 здатність аналізувати базові механізми психічних процесів, станів і 

індивідуальних відмінностей з урахуванням антропометричних, 

анатомічних і фізіологічних параметрів життєдіяльності людини в 

філогенезі, соціогенезі та онтогенезі ; 

 готовність представляти результати наукових досліджень у різних 

формах (наукові публікації, доповіді) і забезпечувати психологічний 

супровід їх впровадження ; 

 готовність до діагностики, експертизи та корекції психологічних 

властивостей і станів, психічних процесів, різних видів діяльності 

людини в нормі і патології з урахуванням особливостей вікових етапів, 
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криз розвитку, факторів ризику, приналежності до гендерної, етнічної, 

професійної та іншим соціальним групам; 

 здатність створювати програми, спрямовані на попередження 

професійних ризиків в різних видах діяльності, відхилень у 

соціальному й особистісному статусі і розвитку людини; 

 здатність розробляти і використовувати інноваційні психологічні 

технології для вирішення нових завдань в різних областях професійної 

практики; 

 здатність створювати діагностичні методики для психологічної 

експертизи ефективності реалізації інноваційної діяльності в різних 

професійних сферах; 

 здатність виявляти потреби в основних видах психологічних послуг та 

організовувати роботу психологічної служби в певній сфері 

професійної діяльності; 

 готовністю до пошуку оптимальних рішень професійних завдань з 

урахуванням сучасного психологічного інструментарію, що відповідає 

вимогам валідності, інформаційної, соціальної, економічної та етичної 

безпеки; 

 здатність до вирішення управлінських завдань в умовах реально 

діючих виробничих структур з урахуванням організаційно-правових 

основ професійної діяльності; 

 здатність і готовність до участі у вдосконаленні та розробці програм 

нових навчальних курсів з психологічних дисциплін. 

 здатність і готовність до проектування, реалізації та оцінки навчально-

виховного процесу, освітнього середовища під час підготовки 

психологічних кадрів з урахуванням сучасних активних та 

інтерактивних методів навчання та інноваційних технологій. 

 

Завідувач кафедри 


