
БП «Психологія» 
Спеціальність    053  «Психологія» 

 

Кваліфікація, що присвоюється  
Психолог.  

 

Рівень кваліфікації 
Бакалавр 

 

Спеціальні вимоги до зарахування  
Немає. Загальні вимоги для ЧНУ 

Зарахування абітурієнтів студентами бакалаврської програми відбувається на підставі 

результатів ЗНО. 

 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 

Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-

економічними знаннями;  

2) знання основних класичних та сучасних психологічних теорій; 

3) володіння навичками проведення психодіагностичного обстеження (збирання та 

обробка емпіричного матеріалу) клієнтів; 

4) вміти вивчати особливості клієнта, закономірності психічної діяльності, типи, 

характер, психічні стани, чинники, які впливають на якість функціонування 

психіки людини у різних видах життєдіяльності.    

 

Профіль програми 
У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про психічні процеси 

і стани, психічний розвиток та психологічну діагностику, про конфлікти та  підходи до їх 

вирішення, опановують методи збору й аналізу психологічних даних, здобувають базові 

знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих 

галузей психологічного знання. Успішне завершення програми передбачає здобуття 

фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові 

професійні завдання у галузі психології. Випускники вищого навчального закладу за 

кваліфікацією «бакалавр психології» можуть працювати в таких галузях народного 

господарства як, охорона здоровʼя, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; 

наука та наукове обслуговування; обʼєднання громадян. 

 

Ключові результати навчання 
1. Знання з предметної області 

1) психологічний аналіз актуальних суспільно-політичних, економічних і культурних 

подій, процесів та явищ сучасності; 

2) знання класичних та сучасних психологічних теорій; 

3) історія психології та сучасні психологічні теорії; 

4) методологія, методи й методики збору й аналізу кількісної та якісної соціальної 

інформації. 



 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

1) вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз інформації; 

2) здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у процесах пізнання психологічної реальності; 

3) здатність застосовувати фундаментальні знання до розробки рекомендацій та 

проведення консультацій щодо професійного, трудового та соціального 

самовизначення клієнта; 

4) здатність формувати пропозиції щодо надання психологічних рекомендацій та 

консультацій населенню, сприяти проведенню психоконсультаційної роботи. 

 

3. Практичні навички з предметної області 

1) Проводити спостереження за психічним станом особистості, оцінювати рівень 

розвитку психічних процесів особистості; 

2) Проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності; 

3) Передбачати прояви поведінки клієнта, моделювання агресії, суіциду та ін; 

4) Приймати участь у проведенні психологічного консультування та збору первинних 

даних для проведення психологічних експертиз; 

5) Діагностувати особливості девіантної поведінки, визначати адекватні методи 

психологічної кореції; 

6) Здійснювати психологічяну допомогу населенню, що перебуває у 

посттравматичному стані. 

 

4. Загальні уміння та навички 
1) здатність вивчати соціально-психологічний стан суспільства, психологічні 

особливості різних соціальних груп та об’єднань; 

2) здатність відображати дійсність способом тлумачення, коментування, інтерпретації 

фактів; 

3) здатність критично мислити; 

4) навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки; 

5) навички самонавчання та самоорганізації. 

 

 

Доступ до подальшого навчання 
Після отримання ОКР «бакалавр» за даним напрямом підготовки можна вступити до 

магістратури. 

 

Навчальна та виробнича практика 

Види практики 

І курс – ознайомча; 

ІІ курс – виробнича І; 

ІІІ курс – виробнича ІІ; 

ІV курс – переддипломна. 

Договір щодо проходження практики укладений з наступними організаціями: 

1. Миколаївська спеціалізована школа І –ІІІ ст. мистецт і прикладних ремесел, 

експериментальний навчальний заклад  всеукраїнського рівня «Академія дитячої 

творчості». 

2. БФ «Від серця до серця». 



3. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15. 

4. Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя» 

5. Ленінський ВП ГУНП в Миколаївській області 

6. Дошкільний навчальний  заклад № 48, м.Миколаїв 

7. Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4. 

8. Вище професійне училище №21, м. Миколаїв. 

9. Миколаївський коледж транспортної інфраструктури. 

10.  Миколаївський юридичний ліцей. 

11.  Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат №7. 

12.  Миколаївська гімназія №41 

13.  Дошкільний навчальний  заклад № 142, м.Миколаїв 

14.  Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської ради Миколаївської області 

15.  Громадська організація «Майстерня добра», м.Миколаїв. 

16. Міський палац творчості учнів, м.Миколаїв. 

17. Миколаївська загальноосвітня школа інтернат І-ІІІ ст. № 3 Миколаївської обласної 

ради. 

18. Школа вищої спортивної майстерності. 

19.  Управління ДПтС України у Миколаївської обл. 

20.  Миколаївська обласна психіатрична лікарня №1 

21. Головне управління Національної поліції в Миколаївській області. 

 

 

Перспективи працевлаштування 

Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр психології» будуть 

переважно працювати в таких галузях народного господарства як, охорона здоровʼя, 

фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука та наукове обслуговування; 

обʼєднання громадян. 

 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

 

Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складено державний іспит 

(загальна психологія) та успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи 

 

Форма навчання 
Денна 

 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

Нормативні навчальні дисципліни 

1.1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 

2. Історія та культура України 

3. Іноземна мова (англійська)  

4. Філософія 

1.2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки 

1. Анатомія нервової системи та психофізіологія. 



2. Математична статистика та математичні методи в психології. 

3. Порівняльна психологія. 

1.3. Цикл професійної та практичної підготовки 

1. Вступ до спеціальності. 

2. Загальна психологія. 

3. Практикум із загальної психології. 

4. Експериментальна психологія. 

5. Вікова та педагогічна психологія. 

6. Психологія праці та інженерна психологія. 

7. Історія психології. 

8.Диференціальна психологія. 

9. Психодіагностика. 

10. Соціальна та політична психологія. 

11. Практична психологія 

12. Клінічна психологія та патопсихологія. 

13. Основи психотерапії. 

14. Юридична психологія. 

15. Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціям. 

16. Психологія управління та кадровий менеджмент 

17. Методика проведення психекспертизи 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1 Дисципліни за вибором навчального закладу циклу фундаментальної, 

природничо-наукової підготовки 

1. Дефектологія 

2. Інформаційні технології. 

3. Основи наукових досліджень  

4. Психологічний супровід людей з обмеженими можливостями. 

5. Глибинна психологія. 

6. Психологія тренінгової роботи. 

7. Футурреальна психологія. 

 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1 Дисципліни за вибором студентів циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки 

Чотири дисципліни за вибором студента: 

1. Педагогіка 

2. Соціологія. 

3. Політологія. 

4. Основи економічної теорії. 

5. Логіка. 

6. Правознавство. 

7. Релігієзнавство. 

8. Етика і естетика. 

9. Іміджелогія. 

10.Історія філософії. 

2.2.2 Дисципліни за вибором студентів циклу професійної 

та практичної підготовки 



1. Психологія роботи із залежними станами. 

2. Психологія особистості. 

3. Гештальт-терапія. 

4. Конфліктологія. 

5. Сексологія та сексопаталогія. 

6. Психологія суіциду. 

7. Психологічне консультування та основи корекції. 

8. Основи психосоматики. 

9. Психологія змінених станів 

3.Дисципліни обрані ВНЗ як додаткові освітні послуги 

1. Іноземна мова (англійська)-2. 

2. Іноземна мова-2. 

3. Спецкурс на англійській мові (Психологія спілкування). 

4. Тренінгові заняття 

 

 

 
 


