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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено на основі стандарту вищої освіти України за першим (бака-

лаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 05 - «Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність  053 –«Психологія», затвердженого і введеного в дію 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 565  проект-

ною групою у складі: 

керівник проектної групи (гарант освітньо-професійної програми): 

КУЧЕРЕНКО Сергій Михайлович, доцент кафедри психології діяльності 

в особливих умовах, кандидат психологічних наук, доцент; 

члени проектної групи: 

АФАНАСЬЄВА Наталя Євгенівна, доцент кафедри психології діяльно-

сті в особливих умовах, доктор психологічних наук, доцент; 

НАЗАРОВ Олег Олександрович, проректор з навчальної та методичної 

роботи, кандидат психологічних наук, професор; 

ОВСЯННІКОВА Яніна Олександрівна, старший науковий співробітник 

навчально-наукової лабораторії екстремальної та кризової психології науко-

во-дослідного центру, кандидат психологічних наук, старший науковий спів-

робітник; 

СВІТЛИЧНА Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри пси-

хології діяльності в особливих умовах, кандидат психологічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Профіль освітньо-професійної програми «Робота з персоналом»  

зі спеціальності 053 «Психологія»  

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого на-

вчального закладу та 

структурного підрозділу 

Національний університет цивільного захисту України. 

Соціально – психологічний факультет 

Кафедра «Психології діяльності в особливих умовах» 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мо-

вою оригіналу 

Бакалавр з психології  

Офіційна назва освіт-

ньої програми 

Освітньо-професійна програма «Робота з персоналом» підготов-

ки бакалавра, зі спеціальності 053 «Психологія» галузь знань 05 

«Соціальні та поведінкові науки» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, перший цикл вищої освіти Рамки квалі-

фікацій Європейського простору вищої освіти  

Передумови наявність повної загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса постій-

ного розміщення опису 

освітньої програми 

www.nuczu.edu.ua 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Формування особистості фахівця, здатного до застосування психологічних знань, в умо-

вах професійної діяльності, проведення психодіагностичної, консультативної, психокоре-

кційної діяльності в сфері роботи з персоналом.  

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (га-

лузь знань, спеціаль-

ність) 

 

Об’єкт вивчення: психічні явища, їх виникнення функціонування 

та розвиток; поведінка, діяльність, вчинки; взаємодія людей у 

малих і великих соціальних групах; психофізіологічні процеси та 

механізми, які лежать в основі різних форм психічної активності, 

психологічні особливості організації діяльності персоналу в під-

розділах цивільного захисту, силових структурах інших відомств, 

державних, регіональних підприємствах, установах, організаціях, 

психологічних службах. 

Теоретичний зміст предметної області: система психологічних 

знань, базових категорій і понять, закономірностей, механізмів, 

методологічних підходів, пояснювальних принципів, науково-

прикладних завдань. 

Методи, методики та технології: володіти методами 

теоретичного та емпіричного дослідження, валідними, 

стандартизованими психодіагностичними методиками, методами 

аналізу даних, технологіями психологічної допомоги, 

психологічними технологіями роботи з персоналом. 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 

053 «Психологія». 

Орієнтація програми  

 

Професійна (формування професійних якостей, готовності до ви-

конання професійних функцій у таких видах діяльності, як: оцін-

ка персоналу з метою найму, атестація та переміщення, консуль-

тування, аналіз особистості працівника в системі організації, оці-



нка кадрової політики і стратегії організації, впровадження ново-

введень і реорганізацій, впровадження технологій робот з персо-

налом, оптимізація взаємодії керівника з підлеглими, профілак-

тика і вирішення конфліктів, поліпшення організації праці в під-

розділах цивільного захисту, підприємств, організацій, установ 

різних форм власності). 

Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна освіта та професійна підготовка з набуття фундамен-

тальних знань про природу, функції та механізми психіки, про 

методи дослідження психічних явищ, розвиток здатності до за-

стосування психологічних знань в умовах професійної діяльності 

з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної 

етики психолога для здійснення професійної діяльності психоло-

гами в галузі роботи з персоналом в підрозділах цивільного захи-

сту, силових структурах інших відомств, державних, регіональ-

них підприємствах, установах, організаціях, психологічних слу-

жбах. 

Особливості програми Акцентується підготовка здобувачів вищої освіти здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під час 

практичної діяльності та у процесі навчання, завдяки володінню 

сучасними теоріями, методами, технологіями роботи з персона-

лом служб цивільного захисту, силових структурах інших відом-

ств, державних, регіональних підприємствах, установах, органі-

заціях, психологічних службах. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність  

до працевлаштування 

Психолог, психолог зі здатністю виконувати професійну роботу, 

лаборант наукового підрозділу, організатор з персоналу, поміч-

ник керівника виробничого підрозділу, інспектор з кадрів  

Подальше  навчання Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рів-

нем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі пі-

слядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Професійно-орієнтоване навчання, лекції, семінари, практичні 

заняття, дослідницькі роботи, проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання через практику, самонавчання, підготовка кваліфіка-

ційної роботи. 

Система оцінювання Система оцінювання освітньої складової передбачає оцінювання 

дисциплін, певних видів роботи за 100-бальною шкалою з пере-

веденням в оцінку за шкалою ЄКТС та в 4-бальну шкалу (націо-

нальну), включає поточні звіти, презентації, вхідний, поточний 

контроль, заліки, усні та письмові екзамени, захист звіту з прак-

тики, стажування, захист курсових робіт, атестаційний екзамен, 

захист кваліфікаційної роботи. 

6 –Програмні компетентності 

Інтегральна компетент-

ність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері психології роботи з персоналом або у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних психологіч-

них теорій та методів та характеризуються комплексністю і неви-

значеністю умов. 

 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і 



комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, 

ЗК9 Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 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. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

 

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 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетент-

ності  

ФК 1. Здатність використовувати нові методи та техніки під час 

застосування психологічних технологій.. 

ФК 2. Здатність до використання системи категорій і методів, не-

обхідних для вирішення організаційно-психологічних завдань. 

ФК 3. Здатність надавати домедичну допомогу постраждалому. 

ФК4. Здатність до планування діяльності та готовність до самос-

тійної праці під час роботи з персоналом. 

ФК5. Здатність до опанування методик побудови індивідуальних 



програм забезпечення фахової дієздатності (професійної діяльно-

сті), індивідуальних оздоровчо-профілактичних програм контро-

лю власного стану в процесі виконання індивідуальних програм; 

принципів підбору фізичних вправ, їх компонування та послідов-

ність використання за визначеними цілями. 

ФК 6 Здатність орієнтуватися в основних методах і системах за-

безпечення безпеки, обґрунтовано обирати відомі пристрої, сис-

теми та методи захисту людини від небезпек різного походження 

відпрацьовувати дії за можливими аварійними ситуаціями в ме-

жах спеціальної професійної підготовки. 

ФК 7 Здатність організувати використання спеціального осна-

щення та страхувальних засобів, евакуацію постраждалих. 

7 – Програмні результати навчання 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми 

та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформацій-

но-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами влас-

них досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики тощо)  

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психоло-

гічного дослідження, формулювати аргументовані висновки 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахі-

вців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфі-

ки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних 

дій 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, то-

що, відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до 

осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморо-

звитку 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності пси-

холога 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманісти-

чним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в роботі з організацією, групою і особистіс-



тю, інтерактивні методи орієнтовані на особистісний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організаційні проблеми і завдання, детерміновані пси-

хологічними факторами.  

ФР 21. Визначати психологічні характеристики різних видів професійної діяльності, опи-

сувати етапи та особливості професійного розвитку організацій та суб’єкта праці. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та підтримку особам, які перебували в екстрема-

льних умовах та постраждали внаслідок дії стрес-факторів. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини під час виконанні професійної діяльності, застосовува-

ти на практиці адекватні прийоми, методи та техніки психологічної роботи з персоналом. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних небезпек і обдуманого ви-

бору шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного характеру під час аналізу конкретних органі-

заційних ситуацій. 

ФР 26. Застосовувати засоби індивідуального захисту, спеціальне оснащення та споря-

дження під час рятування людей, демонструвати навички взаємодії з іншими рятувальни-

ками в аварійних ситуаціях. 

ФР27. Проводити візуальну діагностику постраждалого, попередити можливі ускладнен-

ня, що становлять небезпеку для життя, використовувати засоби надання домедичної до-

помоги. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Викладання дисциплін забезпечується кваліфікованими науково - 

педагогічними працівниками: докторами наук, професорами, кан-

дидатами наук, доцентами, викладачами, які мають досвід практич-

ної, наукової та педагогічної роботи. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Здобувачі повною мірою забезпечені приміщеннями для проведення 

навчальних занять, необхідними психологічними приладами, 

комп’ютерною технікою, мережевими системами пошуку та оброб-

ки інформації, мультимедійним обладнання, програмами статистич-

ної обробки та візуалізації даних. Освітній процес забезпечено ро-

ботою лабораторій факультету: навчально-наукової лабораторії екс-

тремальної та кризової психології науково-дослідного центру, на-

вчально-наукової лабораторії екстреної медико - психологічної до-

помоги, навчально-наукової лабораторії психогігієни та психопро-

філактики, тренінгового центру. Соціально-побутова інфраструкту-

ра включає: бібліотеку, в наявності  якої необхідні ресурси та тех-

нології, зокрема електронні, актову залу, спортивний зал та стадіон, 

медичний пункт, гуртожиток.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Освітній процес забезпечується методичними комплексами дисцип-

лін, що складаються з підручників, курсів лекцій, методичних роз-

робок до практичних занять, методичних вказівок до самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти, методичних матеріалів до написан-

ня курсових робіт, екзаменаційних та тестових запитань різної 

складності. 

Факультет, кафедра, навчально-наукової лабораторії екстремальної 

та кризової психології науково-дослідного центру мають офіційний 

веб-сайт, де розміщено основна інформація про їх діяльність. 

 

  



2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми  
Код 

компо-

ненти 

Компоненти освітньо-професійної програми (навча-

льні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма під-

сумкового 

контролю 
 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми  

Обов’язкові загальні компоненти 

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 4 екзамен 

ОК 2. Історія та культура України   4 екзамен 

ОК 3. Філософія і засади логіки 4,5 диф.залік 

ОК 4. Іноземна мова 3,5 диф.залік 

екзамен 

ОК 5. Основи біології людини 5 екзамен 

ОК 6. Анатомія нервової системи та фізіологія вищої нерво-

вої діяльності 

7 екзамен 

Обов’язкові професійні компоненти 

ОК 7. Загальна психологія 21,5 

 

курс.проект 

диф.залік  

екзамен 

ОК 8. Математичні методи в психології 6 екзамен 

ОК 9 Педагогіка та педагогічна психологія 4 диф.залік 

ОК 10. Методика викладання психології 3 екзамен 

ОК 11. Психофізіологія 4 диф.залік 

ОК 12. Експериментальна психологія 9 екзамен 

ОК 13. Соціальна та політична психологія 6 курс.проект 

диф.залік 

 екзамен 

ОК 14. Вікова та геронтопсихологія 6 екзамен 

ОК 15. Патологічна та клінична психологія 9,5 екзамен 

ОК 16. Організаційна психологія 5 екзамен 

ОК 17 Основи психологічної практики 3 диф.залік 

ОК 18. Психологія екстремальних та кризисних ситуацій в ор-

ганізації 

5 диф.залік 

 екзамен 

ОК 19. Психодіагностика персоналу 6 диф.залік  

екзамен 

ОК 20. Психологічні технології роботи з персоналом 3 екзамен 

ОК 21. Психотерапія персоналу організацій 3 екзамен 

ОК 22. Психологія управління та кадровий менеджмент 3,5 екзамен 

ОК 23. Психологічне консультування персоналу організацій 3 диф.залік 

ОК 24. Соціально-психологічний тренінг в організаціях 6 диф.залік  

екзамен 

ОК 25. Підготовка з надання домедичної допомоги 4 екзамен 

ОК 26. Рятувальна та загальна фізична підготовка (розділ - 

Рятувальна підготовка) 

11 диф.залік  

екзамен 

Рятувальна та загальна фізична підготовка (розділ - 

Загальна фізична підготовка) 

диф.залік  

 

ОК 27. Основи спеціальної та військової підготовки 4 диф.залік 

ОК 28. Професійна підготовка рятувальника 5,5 диф.залік 

ОК 29. Переддипломна практика (стажування) 4,5 диф.залік 



1 2 3 4 

ОК 30. Атестаційний екзамен  1,5  

ОК 31. Виконання та захист кваліфікаційної роботи 9  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:     174 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми*  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 66 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП ПРОГРАМИ     240 

 

*
 
– Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті цивільного захисту України здобувач вищої освіти має право обирати будь-яку 

навчальну дисципліну за спеціальністю або з інших спеціальностей, за якими здійснюється 

освітня діяльність в університеті. 

 

2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 
 



3 Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться на основі ана-

лізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач 

діяльності, що передбачені даною освітньо-професійною програмою  та рівня 

сформованості компетентностей.  

Нормативна форма випускної атестації – атестаційний екзамен та публі-

чний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до атестаційного екзамену. Атестаційного екзамен повинен бути 

спрямований на перевірку досягнення результатів навчання, визначених Стан-

дартом та освітньою програмою. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота повинна пе-

редбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі чи практичної проблеми 

у сфері психології, що передбачає застосування основних психологічних тео-

рій та методів та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фальсифі-

кації та фабрикації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в 

репозиторії закладу вищої освіти. 

 

4 Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та 

результатам навчання 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК1. Здатність засто-

совувати знання у 

практичних ситуаці-

ях. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ОК 1. Українська 

мова (за професій-

ним спрямуванням) 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності.  

ОК 4. Іноземна мо-

ва 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 5. Основи біо-

логії людини 

 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ОК 6. Анатомія не-

рвової системи та 

фізіологія вищої 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

нервової діяльності 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія. 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 14. Вікова та 

геронтопсихологія 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

ОК 15. Патологічна 

та клінічна психо-

логія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання  

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР 9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психоло-

га 

ПР 17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ОК 16. Організа-

ційна психологія 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

ОК 18. Психологія 

екстремальних та 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

контексті професійних завдань. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психоло-

га. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

кризисних ситуацій 

в організації 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психоло-

га. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

роз-витку і функціонування психічних явищ в 

кон-тексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

дже-рел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дій-ний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики 

тощо) пси-хологічного дослідження та техноло-

гії психологі-чної допомоги. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хо-профілактичних та просвітницьких дій, за-

ходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

повідно до вимог замовника. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

ОК 25. Підготовка з 

надання домедичної 

допомоги 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях  

ОК 27. Основи спе-

ціальної та військо-

вої підготовки 

ФР26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ОК 28. Професійна 

підготовка рятува-

льника 

ЗК2. Знання та розу-

міння предметної об-

ласті та розуміння 

професійної діяльно-

сті. 

 

 

 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 16. Організа-

ційна психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР 11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

повідно до вимог замовника. 

ПР 15. Відповідально ставитися до професійно-

го самовдосконалення, навчання та саморозвит-

ку 

ПР 16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психоло-

га 

ПР 17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних за-

вдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПРН16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної 

діяльності психолога 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами, виявляти проблеми психо-

логічного характеру при аналізі конкретних ор-

ганізаційних ситуацій. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ОК 20. Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

ОК 6. Анатомія не-

рвової системи та 

фізіологія вищої 

нервової діяльності 
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сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях.  

ОК 26. Рятувальна 

та загальна фізична 

підготовка 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 5. Основи біо-

логії людини 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія. 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, вміння дотримуватися процедури дослі-

дження 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки ПР8. Презентувати результати влас-

них досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ОК 27. Основи спе-

ціальної та військо-

вої підготовки 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 26. Застосовувати засоби індивідуального 

ОК 28. Професійна 

підготовка рятува-

льника 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ЗК3. Навички вико-

ристання інформа-

ційних і комуніка-

ційних технологій. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР13.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бу-

ти зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 4. Іноземна мо-

ва 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ОК 13. Соціальна та 

політична психоло-

гія 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг психологічної 

підготовки до дія-

льності в екстрема-

льних умовах 

ЗК4. Здатність вчити-

ся і оволодівати су-

часними знаннями. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ОК 4. Іноземна мо-

ва 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

ОК 7. Загальна пси-

хологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 9. Педагогіка та 

педагогічна психо-

логія  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 10. Методика 

викладання психо-

логії 

ЗК5. Здатність бути 

критичним і самок-

ритичним. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 3. Філософія і 

засади логіки 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 

ПР 7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР 15. Відповідально ставитися до професійно-

го самовдосконалення, навчання та саморозвит-

ку 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і 

надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики 

тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги  

ПР6. Формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору пер-

винного матеріалу, дотримуватися процедури 

дослідження  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати 

достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументу-

вати власні рішення щодо їх розв’язання  

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

Патологічна та клі-

нічна психологія 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

ОК 23. Психологіч-

не консультування 

персоналу організа-

цій 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ЗК6. Здатність прий-

мати обґрунтовані 

рішення. 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ОК 8. Математичні 

методи в психології 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

повідно до вимог замовника. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ОК 16. Організа-

ційна психологія 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ОК 22. Психологія 

управління та кад-

ровий менеджмент 

ЗК7. Здатність гене-

рувати нові ідеї (кре-

ативність). 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностич ний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ОК 7. Загальна пси-

хологія 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

 

ОК 3. Філософія і 

засади логіки 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

 

  

 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг психологічної 

підготовки до дія-

льності в екстрема-

льних умовах 

ЗК8. Навички міжо-

собистісної взаємодії. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР13. Емпатійно взаємодіяти, вступати у кому-

нікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендер-

но-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психоло-

га. 

ОК 13. Соціальна та 

політична психоло-

гія 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відпові-

дно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні 

чи гендерно-вікові відмінності. 

ОК 1. Українська 

мова (за професій-

ним спрямуванням) 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

ОК 4. Іноземна мо-

ва 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ОК 21. Психотера-

пія фахівців екст-

ремального профі-

лю діяльності 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ОК 23. Психологіч-

не консультування 

персоналу організа-

цій 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 

ЗК9. Здатність пра-

цювати в команді. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 13. Соціальна та 

політична психоло-

гія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ОК 22. Психологія 

управління та кад-

ровий менеджмент 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР 14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР 16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів професійної діяльності психолога 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу 

трудової діяльності персоналу. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК 16. Організа-

ційна психологія 

ЗК10. Здатність реа-

лізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, усвідом-

лювати цінності гро-

мадянського (вільно-

го демократичного) 

суспільства та необ-

хідність його сталого 

розвитку, верховенс-

тва права, прав і сво-

бод людини і грома-

дянина в Україні. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 2. Історія та ку-

льтура України 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

ОК 3. Філософія і 

засади логіки 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ЗК11. Здатність збе-

рігати та примножу-

вати моральні, куль-

турні, наукові цінно-

сті і досягнення сус-

пільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей роз-

витку предметної об-

ласті, її місця у зага-

льній системі знань 

про природу і суспі-

льство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, викорис-

товувати різні види 

та форми рухової ак-

тивності для актив-

ного відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР13. Емпатійно взаємодіяти, вступати у кому-

нікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендер-

но-вікові відмінності. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ОК 2. Історія та ку-

льтура України 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 1. Українська 

мова (за професій-

ним спрямуванням) 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 4. Іноземна мо-

ва 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ОК 3. Філософія і 

засади логіки 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 26. Рятувальна 

та загальна фізична 

підготовка 

СК1. Здатність опе-

рувати категоріаль-

но-понятійним апа-

ратом психології.  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики то-

що) психологічного дослідження та технології 

психологічної допомоги. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія. 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 13. Соціальна та 

політична психоло-

гія 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і 

ОК 15. Патологічна 

та клінічна психо-

логія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

надійний психодіагностичний інструментарій 

(тести, опитувальники, проективні методики 

тощо) психологічного дослідження та 

технології психологічної допомоги  

ФРН 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно - 

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літе-

ратурних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ОК 14. Вікова та 

геронтопсихологія 

СК2. Здатність до ре-

троспективного ана-

лізу вітчизняного та 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ОК 6. Анатомія не-

рвової системи та 

фізіологія вищої 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

зарубіжного досвіду 

розуміння природи 

виникнення, функці-

онування та розвитку 

психічних явищ. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

нервової діяльності 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 5. Основи біо-

логії людини 

 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літе-

ратурних джерел. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел 

ОК 14. Вікова та 

геронтопсихологія 

СК3. Здатність до ро-

зуміння природи по-

ведінки, діяльності та 

вчинків.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

 

ОК 6. Анатомія не-

рвової системи та 

фізіологія вищої 

нервової діяльності 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ОК 5. Основи біо-

логії людини 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань.. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання  

ФРН 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ОК 15. Патологічна 

та клінічна психо-

логія 

СК4. Здатність само-

стійно збирати та 

критично опрацьову-

вати, аналізувати та 

узагальнювати пси-

хологічну інформа-

цію з різних джерел. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань ПР3. Здійснюва-

ти пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, для вирішення професійних за-

вдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну пози цію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ОК 7. Загальна пси-

хологія. 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 9. Педагогіка та 

педагогічна психо-

логія 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 10. Методика 

викладання психо-

логії 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літе-

ратурних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР 7 Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

ОК 16. Організацій-

на психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

повідно до вимог замовника. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при 

ПР 3 Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 5 Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги; 

ПР 19 Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ПР 20 Діагностувати і вирішувати організаційні 

проблеми і завдання, детерміновані психологіч-

ними факторами. 

ПР 23 Визначати психологічні особливості ста-

ну та розвитку організацій, діагностувати пси-

хічні стани, поведінку людини при виконанні 

професійної діяльності, застосовувати на прак-

тиці адекватні прийоми, методи та техніки пси-

хологічної роботи з персоналом; 

ОК 20. Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

встановлювати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

СК5. Здатність вико-

ристовувати валідний 

і надійний психодіаг-

ностичний інструме-

нтарій.  

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної до-

помоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, 

ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замо-

вника. 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 
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оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 
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навчальних 
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сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 

СК6. Здатність само-

стійно планувати, ор-

ганізовувати та здій-

снювати психологіч-

не дослідження. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ОК 8. Математичні 

методи в психології 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 

СК7. Здатність аналі-

зувати та системати-

зувати одержані ре-

зультати, формулю-

вати аргументовані 

висновки та рекоме-

ндації. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 3. Філософія і 

засади логіки 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ОК 8. Математичні 

методи в психології 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР 7 Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР 11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

ОК 16. Організацій-

на психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

повідно до вимог замовника. 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК 18. Психологія 

екстремальних та 

кризисних ситуацій 

в організації 

ПР 3 Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4 Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ОК 20. Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 5 Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 7 Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР 10 Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23 Визначати психологічні особливості ста-

ну та розвитку організацій, діагностувати пси-

хічні стани, поведінку людини при виконанні 

професійної діяльності, застосовувати на прак-

тиці адекватні прийоми, методи та техніки пси-

хологічної роботи з персоналом 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФРН 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ФРН 24. Демонструвати навички оцінювання 

непередбачуваних небезпек і обдуманого вибо-

ОК 21. Психотера-

пія персоналу орга-

нізацій 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ру шляхів їх вирішення. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 

 

СК8. Здатність орга-

нізовувати та надава-

ти психологічну до-

помогу (індивідуаль-

ну та групову). 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

Підготовка з надан-

ня домедичної до-

помоги 

 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР13. Емпатійно взаємодіяти, вступати у кому-

нікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендер-

но-вікові відмінності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ОК 21. Психотера-

пія персоналу орга-

нізацій 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

хологічної допомоги. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР13. Емпатійно взаємодіяти, вступати у кому-

нікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендер-

но-вікові відмінності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ОК 23. Психологіч-

не консультування 

персоналу організа-

цій 

СК9. Здатність здійс-

нювати просвітниць-

ку та психопрофілак-

тичну діяльність від-

повідно до запиту. 

ПР6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ОК 10. Методика 

викладання психо-

логії 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

ОК 21. Психотера-

пія персоналу орга-

нізацій 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР13 Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бу-

ти зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 

СК10. Здатність до-

тримуватися норм 

професійної етики. 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержаних результатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 12. Експериме-

нтальна психологія 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етич-

них принципів. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму пси-

хопрофілактичних та просвітницьких дій, захо-

дів психологічної допомоги у формі лекцій, бе-

сід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відпо-

відно до вимог замовника. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ОК 17. Основи пси-

хологічної практи-

ки 

СК11. Здатність до 

особистісного та 

професійного самов-

досконалення, на-

вчання та саморозви-

тку. 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахів-

ців. 

ПР 10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних 

особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 1. Українська 

мова (за професій-

ним спрямуванням) 

ПР8. Презентувати результати власних дослі-

джень усно / письмово для фахівців і нефахівців 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ОК 4. Іноземна мо-

ва 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника. 

ОК 10. Методика 

викладання психо-

логії 

ПР 15. Відповідально ставитися до професійно-

го самовдосконалення, навчання та саморозвит-

ку 

ПР 17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ПР 18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії  

ОК 16. Організацій-

на психологія 

 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР16 Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг психологічної 

підготовки до дія-

льності в екстрема-

льних умовах 

ФК 1. Здатність ви-

користовувати нові 

методи та техніки під 

час застосування 

психологічних тех-

нологій. 

 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити 

самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР 5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ПР 9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

ОК 16. Організацій-

на психологія 

  

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК 18. Психологія 

екстремальних та 

кризисних ситуацій 

в організації 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом 

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

 ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23 Визначати психологічні особливості ста-

ну та розвитку організацій, діагностувати пси-

хічні стани, поведінку людини при виконанні 

професійної діяльності, застосовувати на прак-

тиці адекватні прийоми, методи та техніки пси-

ОК 20. Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

хологічної роботи з персоналом 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішеннящодо їх розв’язаня 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, 

бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, 

що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФР23. Визначати психологічні особливості ста-

ну та розвитку організацій, діагностувати пси-

хічні стани, поведінку людини при виконанні 

професійної діяльності, застосовувати на прак-

тиці адекватні прийоми, методи та техніки пси-

хологічної роботи з персоналом. 

ОК 21. Психотера-

пія персоналу орга-

нізацій 

ПР11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР13. Емпатійно взаємодіяти, вступати у кому-

нікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, що мають інші культуральні чи гендер-

но-вікові відмінності. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних 

принципів професійної діяльності психолога 

ФРН 19. Застосовувати психологічні технології 

в роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФРН 20. Діагностувати і вирішувати організа-

ційні проблеми і завдання, детерміновані пси-

хологічними факторами. 

ОК 23. Психологіч-

не консультування 

персоналу організа-

цій 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

ОК 24. Соціально-

психологічний тре-

нінг в організаціях 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

факторів. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФК 2. Здатність до 

використання систе-

ми категорій і мето-

дів, необхідних для 

вирішення організа-

ційно-психологічних 

завдань. 

ПР 1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання 

ПР 2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР 10. Формулювати думку логічно, доступно, 

дискутувати, обстоювати власну позицію, мо-

дифікувати висловлювання відповідно до куль-

туральних особливостей співрозмовника 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом 

ОК 16. Організа-

ційна психологія 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і на-

дійний психодіагностичний інструментарій (те-

сти, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології пси-

хологічної допомоги. 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ОК 19. Психодіаг-

ностика персоналу 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК 18. Психологія 

екстремальних та 

кризисних ситуацій 

в організації 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ФРН 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

ОК 22. Психологія 

управління та кад-

ровий менеджмент 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

них ситуацій. 

ФК3. Здатність нада-

вати домедичну до-

помогу постражда-

лому. 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 5. Основи біо-

логії людини 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 6. Анатомія не-

рвової системи та 

фізіологія вищої 

нервової діяльності 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні яви-

ща, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ОК 11. Психофізіо-

логія 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ОК 25. Підготовка з 

надання домедичної 

допомоги 

ФК4. Здатність до 

планування діяльнос-

ті та готовність до 

самостійної праці під 

час роботи з персо-

налом. 

 

ПР 3. Здійснювати пошук інформації з різних 

джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань. 

ПР 6. Формулювати мету, завдання досліджен-

ня, володіти навичками збору первинного мате-

ріалу, дотримуватися процедури дослідження 

ПР 7. Рефлексувати та критично оцінювати дос-

товірність одержанихрезультатів психологічно-

го дослідження, формулювати аргументовані 

висновки 

ПР 11. Складати та реалізовувати план консуль-

тативного процесу з урахуванням специфіки 

ОК16.Організаційна 

психологія 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій 

ПР 12. Складати та реалізовувати програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, від-

повідно до вимог замовника. 

ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості 

розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення 

щодо їх розв’язання 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії 

ФР 21. Визначати психологічні характеристики 

різних видів професійної діяльності, описувати 

етапи та особливості професійного розвитку 

організацій та суб’єкта праці. 

ФР 22. Надавати психологічну допомогу та під-

тримку особам, які перебували в екстремальних 

умовах та постраждали внаслідок дії стрес-

факторів. 

ФР 24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК18.Психологія 

екстремальних та 

кризисних ситуацій 

в організації 

ПР 9 Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

 ФР 19. Застосовувати психологічні технології в 

ОК 20.Психологічні 

технології роботи з 

персоналом 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

роботі з організацією, групою і особистістю, 

інтерактивні методи орієнтовані на особистіс-

ний ріст керівників та персоналу. 

ФР 20. Діагностувати і вирішувати організацій-

ні проблеми і завдання, детерміновані психоло-

гічними факторами. 

ФР 23 Визначати психологічні особливості ста-

ну та розвитку організацій, діагностувати пси-

хічні стани, поведінку людини при виконанні 

професійної діяльності, застосовувати на прак-

тиці адекватні прийоми, методи та техніки пси-

хологічної роботи з персоналом ОК 20. Пси-

хологічні технології роботи з персоналом 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення 

психологічних задач і проблем у процесі профе-

сійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у ко-

манді у процесі вирішення фахових завдань, у 

тому числі демонструвати лідерські якості. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну 

та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

ФРН 23. Визначати психологічні особливості 

стану та розвитку організацій, діагностувати 

психічні стани, поведінку людини при виконан-

ні професійної діяльності, застосовувати на 

практиці адекватні прийоми, методи та техніки 

психологічної роботи з персоналом. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР 25. Виявляти проблеми психологічного ха-

рактеру під час аналізу конкретних організацій-

них ситуацій. 

ОК 22. Психологія 

управління та кад-

ровий менеджмент 

ФК5. Здатність до 

опанування методик 

побудови індивідуа-

льних програм забез-

печення професійної 

діяльності.  

 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збе-

реження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ОК 26. Рятувальна 

та загальна фізична 

підготовка 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ОК 25. Підготовка з 

надання домедичної 

допомоги 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ФК6. Здатність оріє-

нтуватися в основних 

методах і системах 

забезпечення безпе-

ки, обґрунтовано 

обирати відомі при-

строї, системи та ме-

тоди захисту людини 

від небезпек різного 

походження відпра-

цьовувати дії за мож-

ливими аварійними 

ситуаціями в межах 

спеціальної профе-

сійної підготовки. 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ОК 25. Підготовка з 

надання домедичної 

допомоги 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ОК 27. Основи спе-

ціальної та військо-

вої підготовки 

ФК7. Здатність орга-

нізувати використан-

ня спеціального 

оснащення та страху-

вальних засобів, ева-

куацію постражда-

лих. 

ФРН 26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях 

ФР27. Проводити візуальну діагностику пост-

раждалого, попередити можливі ускладнення, 

що становлять небезпеку для життя, використо-

вувати засоби надання домедичної допомоги. 

ОК 25. Підготовка з 

надання домедичної 

допомоги 

ФР24. Демонструвати навички оцінювання не-

передбачуваних небезпек і обдуманого вибору 

шляхів їх вирішення. 

ФР26. Застосовувати засоби індивідуального 

захисту, спеціальне оснащення та спорядження 

під час рятування людей, демонструвати навич-

ки взаємодії з іншими рятувальниками в аварій-

них ситуаціях. 

ОК 28. Професійна 

підготовка рятува-

льника 

 

  



5 Матриця відповідності визначених Стандартами та освітньо-

професійною програмою компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентностей 

за НРК 

Знання 

Зн 1 Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, включаю-

чи певні знання су-

часних досягнень 

Зн 2 Критичне ос-

мислення основних 

теорій, принципів, 

методів, понять у 

навчанні та 

професійної 

діяльності 

Уміння 

УМ 1 Розв’язання 

складних непередбачу-

ваних задач і проблем 

у спеціалізованих сфе-

рах професійної 

діяльності та або нав-

чання, що передбачає 

збирання та 

інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів застосування 

інноваційних підходів 

Комунікація 

К 1 Донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

К 2 Здатність 

ефективно форму-

вати 

комунікативну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність АВ1 

Управління комплекс-

ними діями або проек-

тами, відповідальність 

за прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах 

АВ2 Відповідальність 

за професійний розви-

ток окремих осіб 

та/або груп осіб, 

здатність до подаль-

шого навчання з висо-

ким рівнем 

автономності 

Загальні компетентності 

ЗК1  
 

Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ЗК2  Зн 1, Зн 2  Ум 1 
  

ЗК3  
 

Ум 1 
  

ЗК4  
 

Ум 1 
 

АВ 1, АВ 2 

ЗК5  Зн 2  Ум 1  К 1  АВ 1 

ЗК6  Зн 1, Зн 2  
  

АВ 1 

ЗК7  Зн 1, Зн 2  Ум 1  К 2 
 

ЗК8  
  

К 1, К 2 АВ 1 

ЗК9  
  

К 1, К 2 
 

ЗК10  Зн 2  
 

К 2 АВ 2 

ЗК11  ЗН1  
 

К 1 АВ 2 

Спеціальні компетентності 

ПК1  Зн 1  
  

АВ 1 

ПК2  Зн1, Зн2 
   

ПК3  Зн1, Зн2  
  

АВ1 

ПК4  Зн 1, Зн 2  Ум 1  
 

АВ 1 

ПК5  Зн 2  Ум 1  
 

АВ 1 

ПК6   Ум 1  
 

АВ 1 

ПК7  Зн 1  Ум 1  
 

АВ 1 

ПК8  Зн 1  
 

К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ПК9  
 

Ум1 К1 
 

ПК10  
  

К 1, К 2 АВ 2 

ПК11  
 

Ум 1 
 

АВ 1 

Спеціальні (фахові) компетентності для освітньо-професійної програми вищої  

освіти/спеціалізації «Робота з персоналом» 

ФК 1 Зн 1, Зн 2 Ум 1 К 1 АВ 1, АВ 2 

ФК 2 Зн 1, Зн 2 Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ФК 3 Зн 1 Ум 1 К 1, К 2 АВ 1, АВ 2 

ФК 4 Зн 1 Ум 1 К 1 АВ 1 

ФК 5 Зн 1 Ум 1 К 1 АВ 1 

ФК 6 Зн 2 Ум 1 К 1 АВ 1 

ФК 7 Зн 2 Ум 1 К 1 АВ 1 

 



6 Матриця відповідності визначених Стандартом та освітньо-професійною програмою результатів навчання  

та компетентностей 

Програмні резуль-

тати навчання 

 Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

Загальні  Спеціальні 

Фахові для освітньо–

професійної програми 

спеціалізації «Робота з 

персоналом» 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ПР 1. Аналізувати 

та пояснювати пси-

хічні явища, іден-

тифікувати психо-

логічні проблеми та 

пропонувати шляхи 

їх розв’язання 

+  +   + + +     + + + + +  +  +    + +  

   

ПР 2. Розуміти за-

кономірності та 

особливості розви-

тку і функціону-

вання психічних 

явищ в контексті 

професійних за-

вдань 

+ + + + + 
 

+ + 
    

+ + + + 
  

+ 
   

  + + + 

   

ПР 3. Здійснювати 

пошук інформації з 

різних джерел, у 

т.ч. з використан-

ням інформаційно-

комунікаційних те-

хнологій, для вирі-

+   + + + +       + 
  

+ 
      

 + +  + 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

шення професійних 

завдань. 

ПР 4. Обґрунтову-

вати власну пози-

цію, робити самос-

тійні висновки за 

результатами влас-

них досліджень і 

аналізу літератур-

них джерел. 

+   + +  + + +     + + + + 
 

+ + 
   

 +    

   

ПР 5. Обирати та 

застосовувати валі-

дний і надійний 

психодіагностич-

ний інструментарій 

(тести, опитуваль-

ники, проективні 

методики тощо) 

+   + +  + + +    + + 
  

+ + 
   

+ 
 

+ +    

   

ПР 6. Формулювати 

мету, завдання дос-

лідження, володіти 

навичками збору 

первинного матері-

алу, дотримуватися 

процедури дослі-

дження 

+  + +  + + +    +    + + + +  +  +    + 

   

ПР 7. Рефлексувати 

та критично оціню-

вати достовірність 

одержаних резуль-

татів психологічно-

го дослідження, 

+ + +  + + + + + +      +   +   +     + 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

формулювати аргу-

ментовані висновки 

ПР 8. Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахі-

вців і нефахівців. 

+ + +   + + + +  + +    +   + + + +      

   

ПР 9. Пропонувати 

власні способи ви-

рішення психологі-

чних задач і про-

блем у процесі 

професійної діяль-

ності, приймати та 

аргументувати вла-

сні рішення 

щодо їх розв’язання 

+ +   + + + +    +   + +   + + + +  + +  + 

   

ПР 10. Формулюва-

ти думку логічно, 

доступно, дискуту-

вати, обстоювати 

власну позицію, 

модифікувати ви-

словлювання відпо-

відно до культура-

льних особливостей 

співрозмовника 

+ +    + +   + + + +      +  + + +  +   

   

ПР 11. Складати та 

реалізовувати план 

консультативного 

процесу з ураху-

ванням специфіки 

+ + +  + + + + + +      +   + + +      + 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

запиту та індивіду-

альних особливос-

тей клієнта, забез-

печувати ефектив-

ність власних дій 

ПР 12. Складати та 

реалізовувати про-

граму психопрофі-

лактичних та про-

світницьких дій, 

заходів психологіч-

ної допомоги у фо-

рмі лекцій, бесід, 

круглих столів, 

ігор, тренінгів, то-

що, відповідно до 

вимог замовника. 

+ + + + + + + +        + +  + + + +     + 

   

ПР 13. Взаємодіяти, 

вступати у комуні-

кацію, бути зрозу-

мілим, толерантно 

ставитися до осіб, 

що мають інші ку-

льтуральні чи ген-

дерно-вікові від-

мінності. 

+ +   + +   + + + +        + +       

   

ПР 14. Ефективно 

виконувати різні 

ролі у команді у 

процесі вирішення 

фахових завдань, у 

тому числі демон-

+ +   +   +  +             +     

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

струвати лідерські 

якості. 

ПР 15. Відповіда-

льно ставитися до 

професійного само-

вдосконалення, на-

вчання та самороз-

витку 

+  +  + +   +            + +      

   

ПР 16. Знати, розу-

міти та дотримува-

тися етичних прин-

ципів професійної 

діяльності психолога 

+ + +      + + + +         +  +     

   

ПР 17. Демонстру-

вати соціально від-

повідальну та сві-

дому поведінку, 

слідувати гуманіс-

тичним та демокра-

тичним цінностям у 

професійній та гро-

мадській діяльності. 

+ + +   +     + +         + +      

   

ПР 18. Вживати 

ефективних заходів 

щодо збереження 

здоров’я (власного 

й оточення) та за 

потреби визначати 

зміст запиту до су-

первізії 

+ + +    + +   + +        + + + +   +  

+   

ФР 19. Застосову-

вати психологічні 
+ +  +   + +  +   +    + + + + +   + +  + 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

технології в роботі 

з організацією, гру-

пою і особистістю, 

інтерактивні мето-

ди орієнтовані на 

особистісний ріст 

керівників та пер-

соналу. 

ФР 20. Діагносту-

вати і вирішувати 

організаційні про-

блеми і завдання, 

детерміновані пси-

хологічними фак-

торами, виявляти 

проблеми психоло-

гічного характеру 

при аналізі конкре-

тних організацій-

них ситуацій. 

+ + +    +       +  +    + +   + +  + 

   

ФР 21. Визначати 

зміст психологічно-

го забезпечення тру-

дової діяльності, 

психологічні харак-

теристики різних 

видів професійної 

діяльності, описува-

ти етапи та особли-

вості професійного 

розвитку організацій 

та суб’єкта праці. 

+  + +    +        + +  +    + + +   

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ФРН 22. Здатність 

надання психологі-

чної допомоги та 

підтримки особам, 

які перебували в 

екстремальних 

умовах та постраж-

дали внаслідок дії 

стрес-факторів. 

+ +       + +          +    + + + + 

  + 

ФР 23. Визначати 

психологічні особ-

ливості стану та ро-

звитку організацій, 

діагностувати пси-

хічні стани, поведі-

нку людини при 

виконанні профе-

сійної діяльності, 

застосовувати на 

практиці адекватні 

прийоми, методи та 

техніки психологі-

чної роботи з пер-

соналом. 

+ + +    + +       + + + +  +   +  + + +   + 

ФР 24. Демонстру-

вати навички оці-

нювання неперед-

бачуваних небезпек 

і обдуманого вибо-

ру шляхів їх вирі-

шення. 

 

                       + +  + + + + 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

ФР 25. Поєднувати 

навички самостійної 

та командної роботи 

задля отримання 

результату з акцен-

том на професійну 

сумлінність та від-

повідальність за 

прийняття рішень. 

                       + + + + + + + 

ФР 26. Застосову-

вати засоби індиві-

дуального захисту, 

спеціальне осна-

щення та споря-

дження під час ря-

тування людей, де-

монструвати навич-

ки взаємодії з ін-

шими рятувальни-

ками в аварійних 

ситуаціях. 

                         + + + + + 

ФР27. Проводити 

візуальну діагнос-

тику постраждало-

го, попередити мо-

жливі ускладнення, 

що становлять не-

безпеку для життя, 

використовувати 

засоби надання до-

медичної допомоги 

                         +  + + + 
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