Код і назва спеціальності (напряму): 053 «Психологія»
Назва спеціалізації: «Практична психологія»
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: бакалавр з психології (спеціалізація «Практична психологія»)
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – комплексний
державний екзамен та захист випускної кваліфікаційної роботи бакалавра.
Програмні результати навчання: використовувати концептуальні знання, включаючи
знання сучасних психологічних досягнень, для розв’язання складних задач і проблем галузі;
використовувати теорії, принципи, методи та поняття загальнопсихологічних та прикладних
психологічних наук в навчанні та професійній діяльності; збирати та інтерпретувати
інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань
психологічної допомоги; застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань
психодіагностики та психологічного консультування; управляти комплексними діями або
проектами в галузі соціальних та поведінкових наук; формувати комунікаційні здібності в
системі міжособистісного спілкування; використовувати іноземну мову на професійному рівні;
відповідати за прийняття рішень в умовах складних ситуацій; проводити психодіагностичні
обстеження, аналіз особливостей клієнта, закономірностей психічної діяльності, типу,
характеру, психічного стану, чинників, що впливають на якість функціонування психіки людини
у різних видах життєдіяльності; проводити психологічну експертизу у прикладних сферах
діяльності; пропагандистську та просвітницьку роботу серед населення з актуальних
психологічних проблем; виявляти психологічні властивості і якостей людини при проведенні
профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу; проводити моніторинг соціальнопсихологічних явищ у групах та суспільстві; здійснювати психологічний захист громадян у
кризових ситуаціях; розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх
фундаментальних основ й використання як теоретичних, так і експериментальних методів,
засвоєних з програм практичної психології; використовувати відповідне програмне
забезпечення для проведення психодіагностики та експериментально-психологічних
досліджень; виконувати психологічні дослідження, описувати, аналізувати та критично
оцінювати психологічні дані; знаходити відповідні рішення із чітким визначенням та
використанням психокорекційних методів та методик; організовувати застосування
комп’ютерів і комп’ютерних систем і мереж в професійній діяльності; контролювати
застосування комп’ютерів і комп’ютерних систем і мереж при обробці даних емпіричних
психологічних досліджень; планувати складові експериментально-психологічної та
організаційної професійної діяльності; здійснювати моніторинг та удосконалювати складові
експериментально-психологічної та організаційної професійної діяльності.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 053 «Психологія»
(спеціалізація «Практична психологія») може займати посади у психологічних,
консультативних, психотерапевтичних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки,
будинки пристарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи
для дітей-інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору
персоналу (кадрові агенства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих

підприємствах та бізнес-структурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції,
колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці,
служби порятунку, військові організації).
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 053 «Психологія»
(спеціалізація «Практична психологія») може продовжувати навчання за освітньокваліфікаційним рівнем магістра в галузях 05 «Соціальні та поведінкові науки», 22 «Охорона
здоровʼя», 23 «Соціальна робота», 07 «Управління та адміністрування».
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: кандидат психологічних наук, доцент Жигаренко І. Є.,
slimsine@yandex.ua; тел. 0667232528

