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ПЕРЕДМОВА

Підписання Угоди про асоціацію є Європейським Союзом та 
конституційне закріплення євроінтеграційної стратегії та євроатлантичного 
курсу України підтвердили остаточно цивілізаційний вибір нашої держави. 
Нагальними потребами сучасного етапу розвитку України та її міжнародного 
економічного співробітництва з іншими державами світу та міжнародними 
організаціями є підготовка фахівців, здатних ефективно працювати в нових 
геополітичних та геоекономічних умовах транскордонної співпраці.

Сучасні реалії -  багаторічна гібридна війна на Сході України, яка 
ускладнює не лише професійне, а й особисте життя кожної людини, 
вимагаютьпсихологічних знань й умінь, щоб за їх допомогою розв’язати 
деструктивні ситуації, тенденції, своєчасно попередити або нейтралізувати 
протистояння у колективі, допомогти людині, дітям-переселенцям й не 
тільки адаптуватися у соціумі, подолати напругу, а, можливо, й врятувати 
життя. Володіння психологічними знаннями необхідне як кожній людині, так 
і будь-якому фахівцю, особливо, за умов конфліктогенного середовища. 
Сьогоденні реалії такого потужного промислового регіону України як 
Криворіжжя, які ускладнені додатково проблемами багатотисячних 
переселенців зі Сходу України, складною екологічною й навіть 
криміногенною ситуаціями, потребують значної кількості фахівців- 
психологів, які б здійснювали фахову психологічну допомогу у покращенні 
психологічного здоров’я населенню регіону -  переселенцям та їх дітям, 
інвалідам і ветеранам війни, учасникам бойових дій. Отже, впровадження 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 
«Психологія» - є важливим та необхідним кроком для Державного 
університету економіки і технологій в рамках сучасної реформи вищої 
освіти. Введення в дію освітньої програми рівня «бакалавр» є актуальним і 
зорієнтованим на сучасний ринок праці, дозволить здійснювати підготовку 
фахівців-психологів нового покоління з компетентностями, які сприятимуть 
розширенню можливостей працевлаштування випускників закладів вищої 
освіти не лише у вітчизняних організаціях і підприємствах, а й у компаніях з 
іноземним капіталом. Університетську та організаційну основу для 
практичної реалізації нової освітньої програми буде забезпечувати існуюча 
кафедра соціально-гуманітарних наук.

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 053 «Психологія» на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти базується та повністю 
відповідає законам України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншим 
нормативно-правовим актам, Статуту Державного університету економіки і 
технологій, внутрішнім нормативно-правовим актам з питань організації і 
діяльності освітнього процесу.

Код та найменування спеціальності: 053 Психологія 
Рівень вищої освіти: перший, бакалаврський 
Офіційна назва освітньої програми:
Освітньо-професійна програма: «Психологія»
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Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи: 240 кредитів ЄКТС

Строк навчання: 3 роки 10 місяців (на базі повної загальної середньої 
освіти)

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 
навчання (в разі наявності): основна мета освітньої діяльності
Університету за спеціальністю 053 «Психологія» за першим рівнем вищої 
освіти «бакалавр» є підготовка фахівця-психолога у галузі соціальних та 
поведінкових наук для ефективного виконання функцій професійної 
діяльності психолога з метою надання якісної психологічної допомоги різним 
категоріям населення з використанням сучасних теоретичних знань, методів 
й прийомів психопрофілактичної, психодіагностичної, психокорекційної та 
реабілітаційної роботи.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
здобувач вищої освіти:

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології, що передбачають застосування основних 
психологічних теорій та методів та характеризуються комплексністю і 
невизначеністю умов.

Загальні компетентності:
ЗК01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності
ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій
ЗК04. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК05. Здатність бути критичним і самокритичним 
ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК08. Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК09. Здатність працювати в команді
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 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.
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Фахові компетентності спеціальності:
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом

психології
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування 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

психодіагностичний інструментарій
СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову)
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту
СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 
СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку.

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
надавати:

Освітня кваліфікація: бакалавр психології.
Випускники програми можуть займати посади та виконувати 

професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор 
професій» ДК 003:2010 (КП):

1477.1 Менеджер з персоналу 
1480 Менеджер освіти
2412.2 Фахівці в галузі праці та зайнятості. Профконсультант
2445.2. 80 Практичний психолог
2446.2 Фахівець в галузі соціального захисту населення
2446.2 Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам і т. ін.)
2446.2.80 Фахівець із соціальної допомоги вдома
24768.80 Фахівець із соціальної роботи 
3423. Фахівець з найму робочої сили 
3423. Організатор з персоналу
3431.2. Референт
3440. Вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу 
346. Соціальний робітник
3460. Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)



5

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:
Наявність повної загальної середньої освіти, диплом молодшого 

бакалавра, диплом молодшого спеціаліста

Порядок оцінювання результатів навчання:
Тестування знань, оцінювання усних відповідей, презентацій на 

семінарських і практичних заняттях, виконання та захист самостійних робіт, 
індивідуальних робіт; курсових робіт, модульних контрольних робіт, 
екзаменів, захист звітів з практик, захист кваліфікаційної бакалаврської 
роботи.

Державна атестація: підготовка та захист кваліфікаційної
бакалаврської роботи.

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
здійснюється за чотирибальною шкалою -  4-бальна національна шкала 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала 
(зараховано/не зараховано); 100-бальна; шкала ЕСТБ (А, В, С, Б , Е, БХ, Б).

Оцінка за 100-бальною 
системою

Оцінка за 
шкалою 
ЕСТ8

Оцінка за національною гикалою

9 0 -1 0 0 А відмінно
8 0 - 8 9 В добре7 0 - 7 9 С
6 6 - 6 9 Б задовільно6 0 - 6 5 Е
2 1 - 5 9 БХ незадовільно (з можливістю 

повторного складання)
0 - 2 0 Б незадовільно (з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни)

ПОГОДЖЕНО: на засіданні науково-методичної ради 23.06.2021 року 
(протокол № 9)

Голова науково-методичної ради, .
в.о. проректора з науково-педагогічної роботи1̂ о ? Х  
навчальної роботи та міжнародних зв’язків ' / / ' '  Сергій ГУШКО

В.о. проректора з науково-педагогічної 
та виховної роботи

Начальник юридичного відділу

В. ОРЛОВ 

/  О. СЛІСАРЕНКО


