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Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) __________ 

_________________________________________________________________ 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) _________ 

_________________________________________________________________ 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: освітній ступінь 

«бакалавр»_____________________________________________________ 

 
 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

I.Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки (загально 

професійної підготовки) 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК.2.Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

СК1.Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та/або практики. 

СК13. Здатність проектувати 

навчальний процес з урахуванням 

поставлених цілей; конструювати зміст 

та процес навчання; здійснювати 

організацію аудиторних занять та 

самостійну роботу студентів; володіння 

методами та прийомами навчання з 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій 
ПР12. Здатність продемонструвати 
інтегровані знання основ педагогіки і 

психології вищої   школи, методики 

викладання психології, що є 
підгрунтям для побудови 

розвивального освітнього простору на 

заняттях у ЗВО. 

 

 

ЗП03 Педагогіка 

і психологія 

вищої школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



метою побудови розвивального 

освітнього простору на заняттях; 

здатність розвивати у студентів стійкий 

пізнавальний інтерес до вибраної 

спеціальності та навчальної дисципліни, 

що викладається; виявляти особистісні 

якості, настанови і спрямованість 

студентів, визначати й враховувати у 

процесі навчання їх емоційний стан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК.2.Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, 
методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки та 

/ або практики. 
СК2. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та / або практичної 
значущості. 

СК7. Здатність приймати фахові рішення у 

складних і непередбачуваних умовах, 
адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності. 

ПР1. Здійснювати пошук, 
опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні висновки. 
ПР10. Здійснювати аналітичний 

пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та 
оцінювати її за критеріями 

адекватності. 

ПР11. Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 
підходів і методів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

 

П03 

переддипломна 

практика 

ЗП01 Філософія 

освіти  

СВ01 

Методологія 

наукового 

дослідження  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети. 

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, 

методологічний та емпіричний аналіз 
актуальних проблем психологічної науки 

та / або практики. 

СК2. Здатність самостійно планувати, 
організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та / або практичної 

значущості. 
СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 
важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні висновки. 

ПР7. Доступно і аргументовано 
представляти результати досліджень 

у писемній та усній формах, брати 

участь у фахових дискусіях. 
ПР8. Оцінювати ступінь складності 

завдань діяльності та приймати 

рішення про звернення за допомогою 
або підвищення кваліфікації. 

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 
цінності. 

 

ЗП04 Психологія 

мотивації 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних 

ЗП02 Освітня 

політика 



(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та / або практики. 

технологій. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати 

якість. 
ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

у писемній та усній формах, брати 
участь у фахових дискусіях. 

II. Цикл професійної та практичної підготовки 
ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  
ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності. 

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  
СК1. Здатність здійснювати теоретичний, 

методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем психологічної науки 
та / або практики. 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології. 
СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 
керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

СК13. Здатність проектувати навчальний 
процес з урахуванням поставлених цілей; 

конструювати зміст та процес навчання; 

здійснювати організацію аудиторних занять 

та самостійну роботу студентів; володіння 
методами та прийомами навчання з метою 

побудови розвивального освітнього 

простору на заняттях; здатність розвивати у 
студентів стійкий пізнавальний інтерес до 

вибраної спеціальності та навчальної 

дисципліни, що викладається; виявляти 

особистісні якості, настанови і 
спрямованість студентів, визначати й 

враховувати у процесі навчання їх 

емоційний стан. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні 

дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

Пр4. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 

цінності. 
ПР12. Здатність продемонструвати 

інтегровані знання основ педагогіки і 
психології вищої   школи, методики 

викладання психології, що є 

підгрунтям для побудови 

розвивального освітнього простору на 
заняттях у ЗВО. 

 

СП03 Методика 

викладання 

психології у ВНЗ 

П01 Науково-

дослідницька 

практика(стажис

тська)  

П02 Науково-

педагогічна 

практика 

(асистентська) 

 



ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

СК3. Здатність обирати і застосувати 

валідні та надійні методи наукового 

дослідження та/або доказові методики і 

техніки практичної діяльності. 

СК4. Здатність здійснювати практичну 

діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 
СК11. Здатність будувати різноманітні 

технології розвивальних впливів на 
особистісно-професійний розвиток людини: 

технології ігромоделювання, технології 

психоконсультування, психокорекційні 
технології, технології розвитку 

аутокомпетентності. 

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 методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні 

дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

Пр4. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій 

(тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити 

їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 
ПР14. Здатність будувати 

(розробляти): 

різноманітні технології 

розвивальних впливів на 

особистісно-професійний розвиток 

людини: технології 

ігромоделювання, технології 

психоконсультування, 

психокорекційні технології 

СП04 Технології 

сучасної 

психотерапії  

СП02 Сучасні 

напрями 

персонології  

СП05 

Аксіопсихологія 

 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР8. Оцінювати ступінь 

складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення 

за допомогою або підвищення 

СП06 

Психологія 

професійної 

кар’єри 

 

 

 

 

 

 



ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

кваліфікації.  

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські 

цінності. 

 

 

 

 

 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та / або практики. 

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з 

колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 
СК12. Здатність до розпізнавання ознак 

конфлікту, до організації взаємодії його 

учасників з метою продуктивного його 

розв’язання, володінням широким спектром 
стратегій поведінки в конфлікті, здатність 

до емоційної саморегуляції. 

 
СК10. Здатність розробляти та 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні 

дані та формулювати теоретичні 

висновки.  

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати 

якість.  

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових 

дискусіях. 
ПР13. Здатність визначати та 

здійснювати психологічні заходи 
щодо психодіагностики та 

прогнозування конфліктів у групах, 

колективах та організаціях; 
прогнозувати конфліктний 

“потенціал” особистості щодо 

ескалації конфліктів; кваліфікувати 

конфліктну поведінку людей; 
визначати можливі конструктивні й 

деструктивні наслідки професійних 

деструкцій та деформацій.  
 
ПР14. Здатність будувати 

(розробляти): 

різноманітні технології 

розвивальних впливів на 

особистісно-професійний розвиток 

людини: технології 

ігромоделювання, технології 

психоконсультування, 

психокорекційні технології. 
 

СП01 

Психологія 

управління 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВ02 

Психологія 

професійних 

деструкцій 



впроваджувати інноваційні 

методи психологічної допомоги клієнтам у 
складних 

життєвих ситуаціях. 

Напрям «Дитяча психологія» 
 ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та / або практики. 

СК4. Здатність здійснювати практичну 

діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК5. Здатність організовувати та 

реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій 

населення у сфері психології.  

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

СК11. Здатність розробляти та 

впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у 

складних життєвих ситуаціях. 

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 

методів. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні висновки. 

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), 

провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР14. Здатність будувати 

(розробляти): 
різноманітні технології розвивальних 

впливів на особистісно-професійний 

розвиток людини: технології 
ігромоделювання, технології 

психоконсультування, 

психокорекційні технології. 

ВВ1.1.01 

Психологічна 

допомога 

особистості 

ВВ1.1.03 Арт-

терапія 

ВВ1.1.02 

Сімейне 

консультування 

Напрям «Організаційна психологія» 



ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети. 

СК1. Здатність здійснювати 

теоретичний, методологічний та 

емпіричний аналіз актуальних проблем 

психологічної науки та / або практики. 

СК4. Здатність здійснювати практичну 

діяльність (тренінгову, 

психотерапевтичну, консультаційну, 

психодіагностичну та іншу залежно від 

спеціалізації) з використанням науково 

верифікованих методів та технік.  

СК6. Здатність ефективно взаємодіяти з 

колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах. 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 
СК12. Здатність до розпізнавання ознак 

конфлікту, до організації взаємодії його 

учасників з метою продуктивного його 
розв’язання, володінням широким спектром 

стратегій поведінки в конфлікті, здатність 

до емоційної саморегуляції. 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Пр4. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій 

(тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити 

їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати 

якість. 

ПР11. Оцінювати здобутки та 

визначати й аргументувати 

перспективи власної наукової 

роботи. 
ПР13. Здатність визначати та 

здійснювати психологічні заходи 
щодо психодіагностики та 

прогнозування конфліктів у групах, 

колективах та організаціях; 
прогнозувати конфліктний 

“потенціал” особистості щодо 

ескалації конфліктів; кваліфікувати 

конфліктну поведінку людей; 
визначати можливі конструктивні й 

деструктивні наслідки професійних 

деструкцій та деформацій. 
ПР14. Здатність будувати 

(розробляти): 

різноманітні технології 

розвивальних впливів на 

особистісно-професійний розвиток 

людини: технології 

ігромоделювання, технології 

психоконсультування, 

психокорекційні технології. 

ВВ1.2.01 

Психологія 

управлінської 

діяльності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

ПР2. Вміти організовувати та 

ВВ1.2.02 

Соціально-

психологічна 

допомога 

клієнтам в 

різних 

професійних 

сферах 



ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

ЗК8. Здатність розробляти та управляти 

проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

проводити психологічне дослідження 

із застосуванням валідних та надійних 

методів. 

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані 

та формулювати теоретичні висновки. 

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), 

провадити їх в індивідуальній та 

груповій роботі, оцінювати якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

ПР14. Здатність будувати 
(розробляти): 

різноманітні технології розвивальних 

впливів на особистісно-професійний 
розвиток людини: технології 

ігромоделювання, технології 

психоконсультування, 

психокорекційні технології. 

діяльності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми.  

ЗК5. Цінування та повага 

різноманітності та мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою. 

СК2. Здатність самостійно планувати, 

організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження з елементами 

наукової новизни та / або практичної 

значущості. 

СК7. Здатність приймати фахові 

рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій 

професійної діяльності.  

СК8. Здатність оцінювати межі власної 

фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію.  

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій 

діяльності норм професійної етики та 

керуватися загальнолюдськими 

цінностями. 

ПР1. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно 

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій.  

Пр4. Робити психологічний 

прогноз щодо розвитку 

особистості, груп, організацій.  

ПР5. Розробляти програми 

психологічних інтервенцій 

(тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити 

їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість.  

ПР6. Розробляти просвітницькі 

матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв'язок, оцінювати 

якість.  

ПР7. Доступно і аргументовано 

представляти результати 

досліджень у писемній та усній 

формах, брати участь у фахових 

дискусіях.  

ПР8. Оцінювати ступінь 

складності завдань діяльності та 

приймати рішення про звернення 

за допомогою або підвищення 

кваліфікації. 

ВВ1.2.03 

Психологічні 

основи Паблік 

Рілейшнз 



 


