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1. Загальна характеристика  

освітньо-професійної програми «Психологія» 

 

 

 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Львівський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 053 Психологія 

Кваліфікація в 

дипломі 

 Магістр з психології 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 Психологія 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний. 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання:  

1 рік 6 місяців на основі ступеня бакалавр, магістр зі 

споріднених галузей знань / спеціальностей; 

2 роки на основі ступеня бакалавр, магістр із 

неспоріднених галузей знань / спеціальностей. 

Наявність 

акредитації 

Наказ МОН України від 16.08.2018 р. № 1383-л  

(протокол №105 від 16.08.2028 р.) 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 

7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 

- 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

веб-сайт:http://maup.com.ua/ 

http://li-maup.edu.lviv.ua/ 

ІІ. Мета освітньої програми 

Забезпечити академічну підготовку висококваліфікованих фахівців в 

галузі соціальних та поведінкових наук, здатних розв'язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері професійної діяльності з 

психології та медичної психології, проводити оригінальні самостійні наукові 

дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність, зорієнтованих 

на подальшу фахову самоосвіту. 

ІІІ. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 

спеціальність 053 «Психологія» 



 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна освіта зі спеціальності «Психологія» 

здійснюється в рамках практичної діяльності 

психолога за різними напрямами психології: 

формування загальних і професійних (фахових) 

компетентностей, підготовка психолога, який має 

загальні уявлення про психологічне здоров’я 

особистості; володіє методами надання 

психологічної допомоги та має сформовані усі 

професійно важливі якості майбутнього фахівця. 

Особливості 

програми 

Об’єктом вивчення є психічні явища, 

закономірності їх виникнення, функціонування та 

розвитку; поведінка, діяльність, учинки; взаємодія 

людей у малих і великих соціальних групах; 

психофізіологічні процеси та механізми, які лежать 

в основі різних форм психічної активності. 

Цілі навчання: набуття фундаментальних знань 

про природу, функції та механізми психіки, про 

методи дослідження психічних явищ; розвиток 

здатності до застосування психологічних знань в 

умовах професійної діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей та норм професійної 

етики психолога. 

Теоретичним змістом предметної області є 

поняття психіки, свідомого і несвідомого, 

поведінки, діяльності, вчинку, спілкування, 

особистості, індивідуальності; концепції та теорії, 

що розкривають закономірності виникнення, 

розвитку та функціонування психіки; психологічні 

особливості життєвого шляху особистості, взаємодії 

людей у малих і великих соціальних групах; 

міжгрупової взаємодії тощо. 

Методи, методики та технології: володіти 

методами теоретичного та емпіричного 

дослідження, валідними, стандартизованими 

психодіагностичними методиками, методами 

аналізу даних, технологіями психологічної 

допомоги (тренінгові, психотерапевтичні, 

просвітницькі, консультаційні, психодіагностичні та 

інші залежно від спеціалізації). 

Інструменти та обладнання: здатність 

використовувати різноманітні психологічні 

прилади, комп’ютерну техніку, мережеві системи 

пошуку та обробки інформації; бібліотечні ресурси 

та технології, зокрема електронні; мультимедійне 



 

 

 

 

VІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра на основі ступеня 

бакалавра становить 90 кредитів ЄКТС. 

35% обсягу освітньої програми спрямовано на забезпечення загальних 

обладнання; програми статистичної обробки та 

візуалізації даних, що дозволяють досягати цілей 

навчання та професійного розвитку. 

IV. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Академічні права 

випускників 

Продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) 

рівнем – доктор філософії. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

Працевлаштування 

випускників 

 

 

Робота за фахом у галузі соціальні та поведінкові 

науки, правоохоронній системі; закладах, установах, 

організаціях соціального захисту, охорони здоров’я, 

освіти, культури, вищих навчальних закладах тощо. 

Може обіймати посади, які вимагають проведення 

самостійних досліджень, прийняття складних 

рішень, володіння поглибленими професійними 

знаннями для вирішення здебільшого діагностичних 

та евристичних задач: психолог, науковий 

співробітник з психології, консультант медико-

психолого-педагогічної комісії, консультант із 

суспільно-політичних питань. 

Професійні назви робіт (за ДКП 003:2010): 

- 2310.2 – викладач вищого навчального закладу;  

- 2445.1 – науковий співробітник (психологія);  

- 2445.2 – психолог;  

- 2340 – консультант центральної психолого-медико-

педагогічної консультації. 

V. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтовне навчання, навчання через 

виробничу практику із спеціальності. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, комплексний екзамен, проектна робота. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за чотирибальною шкалою – 4-бальна 

національна шкала (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно); 2-рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS 

(А, В, С, D, E, F, FX). 



 

та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що визначені 

Стандартом вищої освіти. 

 

VІІ. Перелік компетентностей випускника рівня магістри 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у 

процесі навчання та професійної діяльності у галузі 

психології, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

ЗК 2. Здатність проведення наукових і прикладних 

досліджень на професійному рівні. 

ЗК 3. Здатність вдосконалювати й розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень  

ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК 5. Здатність до критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 6. Здатність фахово аналізувати інформацію, 

оцінювати повноту та можливості її використання. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності 

ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК 10. Здатність діяти соціально, відповідально та 

свідомо. 

ЗК 11. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК 12. Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети. 

ЗК 13. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

СК 1. Здатність до безперервного й актуального 

навчання, опанування нових знань, методичних  

розробок, що накопичені у міжнародній психологічній 

практиці. 

СК 2. Здатність здійснювати теоретичний, 

методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та практики. 

СК 3. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та практичної значущості. 

СК 4. Здатність обирати і застосовувати валідні та 

надійні методи наукового дослідження та доказові 

методики і техніки практичної діяльності. 

СК 5. Здатність до систематизації результатів наукового 



 

пошуку з проблем дослідження. 

СК 6. Здатність розуміти та використовувати інноваційні 

технології в професійній діяльності. 

СК 7. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну 

та іншу залежно від спеціалізації) з використанням 

науково верифікованих методів та технік. 

СК 8. Здатність до ділових комунікацій у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички 

роботи команд. 

СК 9. Здатність ефективно взаємодіяти в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

СК 10. Здатність організовувати та реалізовувати 

просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології. 

СК 11. Здатність до забезпечення професійної 

самореалізації індивіда. 

СК 12. Здатність до ініціювання та просування 

психологічних змін, спрямованих на покращення 

психологічного здоров’я. 

СК 13. Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових 

ситуацій професійної діяльності. 

СК 14. Здатність оцінювати межі власної фахової 

компетентності та підвищувати професійну 

кваліфікацію. 

СК 15. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності 

норм професійної етики та керуватися 

загальнолюдськими цінностями. 

СК 16. Здатність розробляти та впроваджувати 

інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам в 

складних життєвих ситуаціях 

 

VІІІ. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

ПР1 Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПР2 Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних методик. 

ПР3 Володіти методологією, технологіями та методами наукового 

дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної 

діяльності; 

ПР4 Узагальнювати теоретичні дані та формулювати теоретичні висновки. 

ПР5 Набувати нові знання та втілювати їх у результати своїх наукових 



 

досліджень, здійснювати презентацію цих результатів, у т.ч. з 

використанням сучасних інформаційно-освітніх технологій; 

ПР6 Вміти використовувати теоретико-методологічні знання проблем 

психології в дослідженні та поясненні психічних явищ, аналізувати та 

інтерпретувати результати досліджень; 

ПР7 Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

ПР8 Володіти елементами педагогічної майстерності, уміти проводити 

виховну роботу щодо згуртування колективу; 

ПР9 Володіти навичками та вміннями якісного, професійного усного, 

письмового спілкування, що є передумовою професійної 

ефективності; 

ПР10 Розробляти програми психологічних інтервенцій (консультування, 

психотерапія, тренінг тощо) провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

ПР11 Вміти вибудовувати комунікаційні зв’язки з різними групами 

суб’єктів психологічної роботи (клієнтами, місцевими мешканцями, 

фахівцями, консультантами); 

ПР12 Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.  

ПР13 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях. 

ПР14 Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації  

ПР15 Вміти визначати основні тренди вітчизняної й зарубіжної науки за 

напрямом своєї професійної діяльності з урахуванням глобальних 

проблем сучасності; 

ПР16 Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності 

ПР17 Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

адекватності. 

ПР18 Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР19 Виявляти специфіку соціальних та етнічних стереотипів, упереджень, 

застосовувати психологічні методи аналізу основних життєвих 

потреб вимушених мігрантів, інших проблемних соціальних та 

етнічних груп; 

ПР20 Організовувати та проводити реабілітаційні заходи психологічного 

захисту громадян у кризових ситуаціях; 

ПР21 Забезпечувати роботу системи психологічних служб, що здійснюють 

допомогу населенню. 

 

 

 



 

ХІ. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 4 доктори наук, професори, 1 

кандидат наук, доцент. Вони є штатним 

співробітниками ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

Гарант освітньої програми: доктор   психологічних 

наук, професор Грись Антоніна Михайлівна. 

До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями 

та/або вченими званнями.  

Забезпечують реалізацію освітньої програми три 

кафедри: психології (випускова); кафедра соціально-

гуманітарних і фундаментальних дисциплін, 

кафедра менеджменту організацій Львівського 

інституту Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом». 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний корпус; гуртожиток; тематичні 

кабінети; спеціалізовані лабораторії; комп’ютерні 

класи; пункти харчування; точки бездротового 

доступу до мережі Інтернет; мультимедійне 

обладнання; спортивний зал, спортивний 

майданчик. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт МАУП: http://maup.com.ua//; точки 

бездротового доступу до мережі Інтернет; 

необмежений доступ до мережі Інтернет; наукова 

бібліотека, читальні зали; навчальні та робочі плани; 

графіки навчального процесу  навчально-методичні 

комплекси дисциплін; навчальні та робочі програми 

дисциплін; дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з дисциплін; 

програми практик; методичні вказівки щодо 

виконання курсових проектів (робіт), дипломних 

проектів (робіт); критерії оцінювання рівня 

підготовки; пакети комплексних контрольних робіт. 

 Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським 

інститутом МАУП та вітчизняними ЗВО 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Львівським 

інститутом МАУП та ЗВО-партнерами зарубіжних 

країн 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

 

 

http://maup.com.ua/


 

ХІІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи та 

атестаційного екзамену 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне 

розв’язання складної задачі або комплексної 

проблеми у сфері психології, що супроводжується 

проведенням досліджень та/або застосуванням 

інноваційних підходів та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікована робота має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або його структурного 

підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до 

атестаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен за спеціальністю повинен 

перевіряти досягнення результатів навчання, 

визначених цим Стандартом вищої освіти та 

освітньою програмою. 
 

ХІІІ. Вимоги до наявності системи  

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

У Львівському інституті функціонує система забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 



 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 

за поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої 

освіти. 
 

ХIV. Перелік нормативних документів, на яких базується освітня 

програма 

 

- Закон України від 01.07.2014 р. N 1556 VII «Про вищу освіту» [Режим 

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

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

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

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 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]  

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» [Режим доступу: 

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

- Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

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

- 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 

 

ХV. Перелік компонентів освітньої програми «Психологія»  

 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   

1.1 Українська мова професійного спрямування 3 екзамен 

1.2 Методологія наукових досліджень та 

академічна доброчесність 
3 

залік 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

2.1 Соціальні та політичні конфлікти* 4 залік 

  Основи паблік рилейшнз*   

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОБОВ'ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3.1 Психологія творчості 4 екзамен 



 

3.2 Соціально-психологічна адаптація 4 залік 

3.3 Психологія організацій  4 екзамен, курсова 

3.4 Актуальні проблеми медичної психології 4 екзамен 

3.5 Етнопсихологія 4 екзамен 

3.6 Психологія розвитку та вікова психологія 4 залік 

3.7 Теоретико-методологічні проблеми 

психології 

4 екзамен 

3.8 Практика індивідуальних психологічних 

консультацій  
4 

екзамен 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

4.1 Сучасні психологічні технології* 4 залік 

 Психологія посттравматичних стресових 

розладів* 

  

4.2 Загальна та кримінальна сексологія* 4 залік 

 Психологічне здоров’я*   

4.3 Психологія впливу* 4 залік 

 Актуальні проблеми соціальної 

психології* 

  

4.4 Кризове консультування* 4 залік 

 Сімейна системна психотерапія*   

4.5 Актуальні проблеми психодіагностики* 4 залік 

 Практична психологія конфлікту*   

ІІІ. ПРАКТИКА 

5.1 Професійна та переддипломна практика   10  

ІV. КВАЛІФІКАЦІЙНА (ДИПЛОМНА)РОБОТА   

6.1 Підготовка кваліфікаційної (дипломної) 

роботи   

18  

Загальний обсяг вибіркових компонентів:                                                           24 

Загальний обсяг кредитів ОП                                                                                  90 

 

IX. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Державна атестація випускників освітньої програми «Психологія», 

проводиться у вигляді комплексного екзамену та публічного захисту 

дипломної роботи (проекту) із спеціальності 053 «Психологія», завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження освітнього 

ступеня магістр зі спеціальності «Психологія». 

 Державна атестація проводиться після закінчення підготовки на певному 

ступені з метою оцінки знань та фактичної підготовленості до роботи за 

фахом відповідно до вимог освітньої програми.  

Державну атестацію на рівні магістра здійснює Екзаменаційна комісія. 

До складання комплексного екзамену зі спеціальності допускаються 

студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.  

Програма комплексного екзамену зі спеціальності дає можливість 

виявити здатність фахівця другого (магістерського) освітнього ступеня 

продемонструвати набуті навички з розв’язування складних задачі та 

проблеми у галузі психологічної роботи або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Дипломна робота (проект) зі спеціальності є підсумковою 



 

кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом 

теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи 

із спеціальності 053 «Психологія» на первинних посадах відповідно до 

узагальненого об’єкта діяльності – психологічна робота. 

Мета виконання дипломної роботи – розв’язання комплексу наукових і 

прикладних завдань на основі застосування системи теоретичних знань і 

практичних навичок, отриманих в процесі всього періоду навчання.  

Дипломна робота (проект) повинна мати логічний, доказовий, 

аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити системний 

науковий аналіз предмета дослідження; результати особисто проведених 

комплексних досліджень та аналіз методологічних і прикладних проблем 

сфери психологічної роботи відповідно до узагальненого об’єкта діяльності; 

вносити й обґрунтовувати реальні пропозиції інноваційного характеру щодо 

вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до 

предмета дослідження; бути належно оформленою та мати усі необхідні 

супровідні документи. 

Зміст дипломної роботи (проекту) зі спеціальності визначається її 

темою та формується відповідно до вимог, що пред’являються до наукових 

робіт. 

Процедурні вимоги щодо змісту, структури основної частини, 

висновків, списку літератури, додатків, порядку виконання, оформлення, 

підготовки та захисту дипломної роботи в екзаменаційній комісії наводяться 

у Положенні про дипломну роботу МАУП / Методичних рекомендаціях до 

виконання дипломної роботи МАУП, ОПП ПрАТ «ВНЗ «МАУП», основні 

положення яких відповідають Вимогам до дипломної роботи, що 

затверджуються Науково-методичною комісією  ПрАТ «ВНЗ «МАУП».  

Дипломна робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки 

магістра, має продемонструвати, що магістр з психології володіє системою 

знань, які здобуті на рівні новітніх досягнень соціальних та поведінкових 

наук, що є запорукою його наукового мислення та творчої професійної, 

науково-дослідницької та педагогічної діяльності та вміє: 

 розв`язувати складні професійні завдання та проблеми, що потребує 

постійного оновлення та інтеграції знань і практичного досвіду, часто в 

умовах невизначеності, недостатньої інформації та суперечливих вимог; 

 працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і 

нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у т. ч. 

іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними 

статистичної звітності); 

 логічно та аргументовано викладати матеріал; 

 використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень з предмета професійної діяльності; 

 опановувати сучасні методи наукові методи для проведення 

емпіричних досліджень; 

 використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження; 

 робити висновки щодо результатів проведених досліджень. 



 

Захист дипломної роботи (проекту) зі спеціальності відбувається 

прилюдно на відкритому засіданні екзаменаційної комісії.  

Матриця відповідності визначених освітньою програмою 

компетентностей та дескрипторів НРК та  матриця відповідності визначених 

результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1 і 2. 

 



 

 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою 

компетентностей та дескрипторів НРК 

Класифікація 

компетентнос

тейза 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 не 

передбачуваних 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 

умовах  

АВ2  Відповідальність 

за професійний 

розвиток  

окремих осіб та/або 

груп осіб, здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності  
 

Загальні компетентності 

ЗК 1 Зн 1 Ум 1  АВ 1 

ЗК 2 Зн 1,Зн2 Ум 1  АВ 1 

ЗК 3  Ум 1  АВ 1 

ЗК 4  Ум 1  АВ 1 

ЗК 5 Зн 1    

ЗК 6 Зн 1,Зн2    

ЗК 7 Зн 1,Зн2 Ум 1   

ЗК 8 Зн 1  К 2  АВ 2 

ЗК 9   К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ЗК 10   К 1, К 2 АВ 1 

ЗК 11 Зн 1 Ум 1 К 2 АВ 1 

ЗК 12   К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ЗК 13   К 2  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 1 Зн 1,Зн2    

СК 2 Зн 1,Зн2    

СК 3 Зн2 Ум 1  АВ 1 

СК 4  Ум 1  АВ 1 

СК 5 Зн 1    

СК 6 Зн 1,Зн2    

СК 7   К 1, К 2 АВ 2 

СК 8   К 2  

СК 9   К 1, К 2  

СК 10  Ум 1 К 1 АВ 2 

СК 11    АВ 2 

СК 12   К 1 АВ 1 

СК 13  Ум 1  АВ 1 

СК 14  Ум 1  АВ 2 

СК 15 Зн1  К 1  

СК 16  Ум 1 К 1 АВ 1 

 



Таблиця 2 

 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні  

результати навчання 

Компетентності 

Інтегр

альна 

компе-

тентні

сть 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здійснювати пошук, опрацювання та 

аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

+ +      +   +     +       +       + 

Вміти організовувати та проводити 

психологічне дослідження із 

застосуванням валідних та надійних 

методик. 

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

Володіти методологією, технологіями 

та методами наукового дослідження, 

різними напрямами та інструментами 

аналітичної діяльності; 

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

Узагальнювати теоретичні дані та 

формулювати теоретичні висновки. 
+  +  +      + +  +  +     +   +   +  + + 

Набувати нові знання і втілювати їх у 

результати своїх наукових досліджень, 

здійснювати презентацію цих 

результатів, у т.ч. з використанням 

сучасних інформаційно-освітніх 

технологій; 

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

Вміти використовувати теоретико-

методологічні знання проблем 

психології в дослідженні та поясненні 

психічних явищ, аналізувати та 

інтерпретувати результати досліджень; 

+  +   + +    +   +  + + + +          +  

Робити психологічний прогноз щодо 

розвитку особистості, груп, 

організацій. 
+    +    +  +    +   +          + +  



 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Володіти елементами педагогічної 

майстерності, уміти проводити 

виховну роботу щодо згуртування 

колективу; 

+ 

      +  + + + +          + + +   + +  

Володіти навичками та вміннями 

якісного, професійного усного, 

письмового спілкування, що є 

передумовою професійної 

ефективності; 

+ 

  +  +   +             +   + +  +   

Розробляти програми психологічних 

інтервенцій (консультування, 

психотерапія, тренінг тощо) провадити 

їх в індивідуальній та груповій роботі, 

оцінювати якість. 

+ 

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

Вміти вибудовувати комунікаційні 

зв’язки з різними групами суб’єктів 

психологічної роботи (клієнтами, 

місцевими мешканцями, фахівцями, 

консультантами); 

+ 

  +  +   +             +   + +  +   

Розробляти просвітницькі матеріали та 

освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, 

оцінювати якість.  

+ 

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

Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень у 

писемній та усній формах, брати 

участь у фахових дискусіях. 

+ 

+      + + + +   +         + +    + + + 

Оцінювати ступінь складності завдань 

діяльності та приймати рішення про 

звернення за допомогою або 

підвищення кваліфікації  

+ 

   +   + +  + +           + +    +   

Вміти визначати основні тренди 

вітчизняної й зарубіжної науки за 

напрямом своєї професійної діяльності 

з урахуванням глобальних проблем 

сучасності; 

+ 

  +  +   +             +   + +  +   

Вирішувати етичні дилеми з опорою на 

норми закону, етичні принципи та 

загальнолюдські цінності 

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

 



 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Здійснювати аналітичний пошук 

відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями 

адекватності. 

+ 

   +   +   +            + +   +    

Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

+ 

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

Виявляти специфіку соціальних та 

етнічних стереотипів, упереджень, 

застосовувати психологічні методи 

аналізу основних життєвих потреб 

вимушених мігрантів, інших 

проблемних соціальних та етнічних 

груп; 

+ 

     +   +  +  +       +     + +  + + 

Організовувати та проводити 

реабілітаційні заходи психологічного 

захисту громадян у кризових 

ситуаціях; 

+ 

      +  +  +         +   +   +  + + 

Забезпечувати роботу системи 

психологічних служб, що здійснюють 

допомогу населенню. 

+ 
        + + +         +   +  + +  + + 

 

 

 

 
 


