
І. Преамбула 

Освітньо-професійна  програма  «Психологія»  (надалі  –  ОПП)  для

підготовки  здобувачів  вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  за

спеціальністю 053 Психологія  містить  обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний для

здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік  компетентностей

випускника;  нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;  форми атестації  здобувачів

вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості

вищої освіти.

ІІ Загальна характеристика

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Ступінь вищої 
освіти

магістр

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 053 Психологія   
Освітня 
кваліфікація 

Магістр з психології

Кваліфікація в 
дипломі

Магістр з психології 

Опис предметної 
області

Об’єкт вивчення:  психічні  явища,  закономірності
їх  виникнення функціонування  та  розвиток;  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.

Теоретичний зміст  предметної  області:   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  обладнання;
програми статистичної обробки та візуалізації даних, що
дозволяють  досягати  цілей  навчання  та  професійного
розвитку.

Академічні права 
випускників

Працевлаштування  за  фахом  та/або  продовження
здобуття  вищої  освіти  за  третім  рівнем  навчання
(освітньо-науковим).

ІІІ  Обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний для здобуття відповідного ступеня

вищої освіти

Обсяг  освітньо-
професійної програми
магістра:

90 кредитів ЄКТС / 1рік 4 місяці



ІV Перелік компетентностей випускника

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

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
5. Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність.
6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
8. Здатність розробляти та управляти проектами.
9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
11.  Здатність діяти на основі моральних норм науково-дослідницької

і професійної діяльності.
12. Володіти  знаннями  в  галузі  інформатики  й  сучасних

інформаційних  технологій.  Здатність  створювати  бази  даних  в
комп’ютерних мережах і використовувати Інтернет-ресурси.

13. Володіти  навичками  міжособистісної  взаємодії,  вміннями
працювати в команді, налагоджувати контакт з різними за віком,
характером і статусом людьми.

14. Здатність до адаптації та активної дії в різних ситуаціях.
Спеціальні
(фахові)
компетентності

1. Здійснювати  теоретичний,  методологічний  та  емпіричний  аналіз
актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
2. Самостійно  планувати,  організовувати  та  здійснювати
психологічне  дослідження  з  елементами  наукової  новизни  та / або
практичної значущості.
3. Обирати  і  застосувати  валідні  та  надійні  методи  наукового
дослідження  та/або  доказові  методики  і  техніки  практичної
діяльності.
4. Здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну,
консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації)
з використанням науково верифікованих методів та технік.
5. Організовувати  та  реалізовувати  просвітницьку  та  освітню
діяльність для різних категорій населення у сфері психології.
6. Налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами,
ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних
командах.
7. Приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах,
адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 
8. Оцінювати  межі власної  фахової  компетентності  та  підвищувати
професійну кваліфікацію.
9. Дотримуватися  у  фаховій  діяльності  норм професійної  етики  та
керуватися загальнолюдськими цінностями.
10. Здійснювати  науково-дослідну роботу та  критично оцінювати її
результати, визначати перспективи подальших наукових розвідок.
11. Аналізувати  і  впроваджувати  у  практику результати  наукових  і
прикладних досліджень.
12. Виявляти специфіку психічного функціонування людини з враху-
ванням особливостей вікових етапів, криз розвитку і факторів ризику.
13. Здійснювати базові процедури надання індивіду, групі, організації



психологічної  допомоги  з  використанням  традиційних  та
інноваційних методів і технологій. 
14. Прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку та функціонування
пізнавальної,  мотиваційно-вольової  сфери,  самосвідомості,
психомоторики, здібностей, характеру, темпераменту, функціональних
станів, особистісних рис і акцентуацій в нормі і при психопатології.
15. Здійснювати  психологічний  аналіз  особистісних  і  соціальних
ситуацій.
16. Вирішувати  психологічні  задачі  та  проблемні  ситуації  різних
вікових  категорій  клієнтів,  а  також  виявляти  їх  індивідуально-
психологічні особливості.
17. Володіти  практичними  навичками  проведення  соціально-
психологічної та психолого-педагогічної експертизи.
18. Володіти  навичками  розробки  проектів  і  заявок  для  участі  в
українських  та  міжнародних  конкурсах  з  метою  отримання
фінансування  для  інноваційних  послуг  або  розвитку  наукових,
дослідницьких контактів.
19. Розробляти  та  впроваджувати  інформаційно-просвітницькі
програми та соціальну рекламу. 



V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

Програмні результати навчання
1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань

із  різних  джерел  із  використанням  сучасних  інформаційно-комунікаційних
технологій.

2. Вміти  організовувати  та  проводити  психологічне  дослідження  із
застосуванням валідних та надійних методів.

3. Узагальнювати  емпіричні  дані  та  формулювати  теоретичні  висновки,
робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.

4. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерпія,
консультування,  тощо),  провадити  їх  в  індивідуальній  та  груповій  роботі,
оцінювати якість.

5. Розробляти  просвітницькі  матеріали  та  освітні  програми,
впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.

6.  Вести перемовини з колегами, доступно і аргументовано представляти
результати  досліджень  у  писемній та  усній  формах,  брати  участь  у  фахових
дискусіях.

7.  Вирішувати  складні  фахові  завдання  (практичні  та  дослідницькі)  з
опорою на доступні ресурси.

8. Ідентифікувати  ступінь  складності  завдань  діяльності  та  приймати
рішення  про  перенаправлення,  звернення  за  допомогою  або  підвищення
кваліфікації.

9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи
та загальнолюдські цінності.

10. Узагальнювати  результати  власних  наукових  досліджень  у  формі
наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій).

11. Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної
наукової роботи.

12. Здійснювати  аналітичний  пошук  відповідної  до  сформульованої
проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.

13. Втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність.
14. Володіти  методиками,  прийомами  і  техніками  психодіагностики  та

психологічного консультування.
15. Розробляти  програму  психологічної  допомоги  особистості  в  різних

кризових ситуаціях.
16. Проводити  соціально-психологічну  та  психолого-педагогічну

експертизи.
17. Здійснювати планування та психологічну корекцію соціальних взаємин

у різноманітних трудових колективах.
18. Здійснювати  психологічне  консультування  клієнтів  з  метою

гармонізації  функціонування  їхньої  нервової  системи  та  перебігу
психофізіологічних процесів.



VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації  здобувачів  вищої
освіти

Атестація  здійснюється  у  формі
захисту  кваліфікаційної  магістерської
роботи  на  засіданні  Державної
екзаменаційної комісії.

Вимоги до кваліфікаційної роботи Кваліфікаційна  робота  як  форма
підсумкової атестації, дає змогу оцінити
рівень  засвоєння  здобувачем
теоретичних  знань  та  ступінь
практичної  підготовки,  здатність  до
самостійної реалізації основних видів і
форм роботи психолога.

Для  оприлюднення,  публічного
ознайомлення  зі  змістом
кваліфікаційної магістерської роботи та
запобігання  академічного  плагіату
мають бути розміщені на web-ресурсах
ТНЕУ.  Кваліфікаційна  магістерська
робота  допускається  до  захисту  перед
атестаційною кваліфікаційною комісією
за  умови,  якщо  рівень  її  унікальності
(оригінальності)  відповідає  нормативу,
який офіційно затверджений ТНЕУ.

VII Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

У  ТНЕУ  функціонує  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.



VIIІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПП є нормативним документом, в якому визначається сукупність вимог
до змісту та результатів освітньої діяльності  в ТНЕУ за рівнем вищої освіти
«магістр» в межах спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки.

ОПП використовується для визначення та оцінювання якості  змісту та
результатів освітньої діяльності і визначає такі вимоги до освітньої програми:

 обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного
ступеня вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги  до  наявності  системи  внутрішнього  забезпечення  якості

вищої освіти.
Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей дескрипторам

НРК  та  матриця  відповідності  визначених  ОПП  результатів  навчання  та
компетентностей представлені в  Таблицях 1 і 2.



Таблиця 1
Матриця відповідності визначених ОПП компетентностей

дескрипторам НРК
Класифікація

компетентностей за
НРК

Знання Уміння Комунікація
Автономія та

відповідальність

1 2 3 4 5
Загальні компетентності

Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях.

+ + + +

Здатність проведення 
досліджень на 
відповідному рівні.

+ + + +

Здатність генерувати 
нові ідеї (креативність).

+ + + +

Уміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми.

+ + + +

Цінувати та поважати 
різноманітність та 
мультикультурність.

+ + + +

Здатність діяти на основі
етичних міркувань 
(мотивів).

+ + + +

Здатність діяти 
соціально відповідально 
та свідомо.

+ + + +

Здатність розробляти та 
управляти проектами. + + + +

Здатність мотивувати 
людей та рухатися до 
спільної мети.

+ + + +

Здатність спілкуватися 
іноземною мовою.

+ + + +

Здатність діяти на основі
моральних норм 
науково-дослідницької і 
професійної діяльності.

+ + + +

Володіти знаннями в 
галузі інформатики й 
сучасних інформаційних
технологій. Здатність 
створювати бази даних в
комп’ютерних мережах і 
використовувати 
Інтернет-ресурси.

+ + + +

Володіти навичками 
міжособистісної 
взаємодії, вміннями 
працювати в команді, 
налагоджувати контакт з 
різними за віком, 
характером і статусом 
людьми.

+ + + +

Здатність до адаптації та 
активної дії в різних 
ситуаціях.

+ + + +

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
Здійснювати 
теоретичний, 
методологічний та 
емпіричний аналіз 

+ + + +



1 2 3 4 5
актуальних проблем 
психологічної науки 
та / або практики.
Самостійно планувати, 
організовувати та 
здійснювати 
психологічне 
дослідження з 
елементами наукової 
новизни та / або 
практичної значущості.

+ + + +

Обирати і застосувати 
валідні та надійні методи
наукового дослідження 
та/або доказові методики
і техніки практичної 
діяльності.

+ + + +

Здійснювати практичну 
діяльність (тренінгову, 
психотерапевтичну, 
консультаційну, 
психодіагностичну та 
іншу залежно від 
спеціалізації) з 
використанням науково 
верифікованих методів 
та технік.

+ + + +

Організовувати та 
реалізовувати 
просвітницьку та 
освітню діяльність для 
різних категорій 
населення у сфері 
психології.

+ + + +

Налагоджувати та 
підтримувати контакти з 
фаховими спільнотами, 
ефективно взаємодіяти з 
колегами в моно- та 
мультидисциплінарних 
командах.

+ + + +

Приймати фахові 
рішення у складних і 
непередбачуваних 
умовах,  адаптуватися до
нових ситуацій 
професійної діяльності. 

+ + + +

Оцінювати межі власної 
фахової компетентності 
та підвищувати 
професійну 
кваліфікацію.

+ +

Дотримуватися у 
фаховій діяльності норм 
професійної етики та 
керуватися 
загальнолюдськими 
цінностями.

+ + +

Здійснювати науково-
дослідну роботу та 
критично оцінювати її 
результати, визначати 
перспективи подальших 
наукових розвідок.

+ + + +



1 2 3 4 5
Аналізувати і 
впроваджувати у 
практику результати 
наукових і прикладних 
досліджень.

+ + +

Виявляти специфіку 
психічного 
функціонування людини 
з врахуванням 
особливостей вікових 
етапів, криз розвитку і 
факторів ризику. 

+ + + +

Здійснювати базові 
процедури надання 
індивіду, групі, 
організації 
психологічної допомоги 
з використанням 
традиційних та 
інноваційних методів і 
технологій. 

+ + + +

Прогнозувати зміни і 
динаміку рівня розвитку 
та функціонування 
пізнавальної, 
мотиваційно-вольової 
сфери, самосвідомості, 
психомоторики, 
здібностей, характеру, 
темпераменту, 
функціональних станів, 
особистісних рис і 
акцентуацій в нормі і 
при психопатології.

+ + + +

Здійснювати 
психологічний аналіз 
особистісних і 
соціальних ситуацій.

+ + + +

Вирішувати 
психологічні задачі та 
проблемні ситуації 
різних вікових категорій 
клієнтів, а також 
виявляти їх 
індивідуально-
психологічні 
особливості.

+ + + +

Володіти практичними 
навичками проведення 
соціально-психологічної 
та психолого-
педагогічної експертизи.

+ + + +

Володіти навичками 
розробки проектів і 
заявок для участі в 
українських та 
міжнародних конкурсах 
з метою отримання 
фінансування для 
інноваційних послуг або 
розвитку наукових, 
дослідницьких 
контактів.

+ + + +

Розробляти та + + + +



1 2 3 4 5
впроваджувати 
інформаційно-
просвітницькі програми 
та соціальну рекламу.



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

19

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 методів.

+ + + +

Узагальнювати емпіричні дані 
та формулювати теоретичні 
висновки, робити 
психологічний прогноз щодо 
розвитку особистості, груп, 
організацій.

+ + + + +

Розробляти програми 
психологічних інтервенцій 
(тренінг, психотерпія, 
консультування, тощо), 
провадити їх в індивідуальній 
та груповій роботі, оцінювати 
якість.

+ + + + +

Розробляти просвітницькі 
матеріали та освітні програми,
впроваджувати їх, отримувати
зворотній зв'язок, оцінювати 
якість.

+ + + + +

 Вести перемовини з 
колегами, доступно і 
аргументовано представляти 
результати досліджень у 

+ + + + + +



Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

19

писемній та усній формах, 
брати участь у фахових 
дискусіях.
 Вирішувати складні фахові 
завдання (практичні та 
дослідницькі) з опорою на 
доступні ресурси.

+ + + +

Ідентифікувати ступінь 
складності завдань діяльності 
та приймати рішення про 
перенаправлення, звернення 
за допомогою або підвищення 
кваліфікації.

+ + + + +

Вирішувати етичні дилеми з 
опорою на норми закону, 
етичні принципи та 
загальнолюдські цінності.

+ + + + +

Узагальнювати результати 
власних наукових досліджень 
у формі наукових звітів різних
форм (тез, статей, доповідей, 
презентацій).

+ + + + +

Оцінювати здобутки та 
визначати й аргументувати 
перспективи власної наукової 
роботи.

+ + + + +

Здійснювати аналітичний 
пошук відповідної до 
сформульованої проблеми 
наукової інформації та 
оцінювати її за критеріями 
адекватності.

+ + + +

Втілювати результати 
наукового пошуку у 
практичну діяльність.

+ + +

Володіти методиками, 
прийомами і техніками 

+ + + +



Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтеграль-
на компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

19

психодіагностики та 
психологічного 
консультування.
Розробляти програму 
психологічної допомоги 
особистості в різних кризових
ситуаціях.

+ + + + +

Проводити соціально-
психологічну та психолого-
педагогічну експертизи.

+ + + +

Здійснювати планування та 
психологічну корекцію 
соціальних взаємин у 
різноманітних трудових 
колективах.

+ + + + + +

Здійснювати психологічне 
консультування клієнтів з 
метою гармонізації 
функціонування їхньої 
нервової системи та перебігу 
психофізіологічних процесів.

+ + + + +


