
 

 

СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА 

«Практична психологія» 

1. Характеристика сертифікованої програми 

Рівень вищої освіти: 

Перший 

Освітній ступінь:  

Бакалавр 

Галузь знань  
Освіта/Педагогіка 

Спеціальність  
014 Середня освіта 

 

Мета сертифікованої програми: формування наукових уявлень про природу 

психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ; розвиток здатності до 

застосування психологічних знань та умінь в умовах професійної діяльності у якості 

практичного психолога в закладах загальної середньої освіти. 

 

Завдання сертифікованої програми:  

1. Сформувати у здобувачів базові уявлення про теорію та практику психологічної 

науки. 

2. Ознайомити з теоретичними та методологічними засадами психодіагностики. 

3. Навчити здобувачів основам психологічного консультування та психокорекції. 

4. Ознайомити здобувачів із засадничими положеннями діяльності психологічної 

служби у закладах загальної середньої освіти. 

5.  Розвинути систему практичних умінь щодо організації діяльності та 

функціонування психологічної служби у закладах освіти.  

 

Програмні компетентності та результати навчання: 

компетентності: 

1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду 

розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. 

3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

6. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

7.  Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність у закладах 

загальної середньої освіти. 

8. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

результати навчання: 

1. Вміти аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ 

в контексті професійних завдань. 

3. Знати методологію підбору та застосовування валідного та надійного 

психодіагностичного інструментарію. 

4. Знати та вміти застосовувати основні методи та технології психологічної допомоги. 



5. Вміти розробляти та реалізовувати у закладах загальної середньої освіти програму 

психопрофілактичних та просвітницьких дій. 

6. Вміти планувати та проводити заходи, що направлені на формування мотивації та 

стимулювання персоналу (у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, 

тощо.) 

 

 

Загальний обсяг навчальної програми – 24 кредити ЄКТС. 

 

Вимоги до отримання сертифікату: успішне складання заліків з усіх дисциплін 

сертифікованої програми 

 

Кафедра, що забезпечує викладання дисциплін: кафедра загальної та практичної 

психології.  

 

Керівник програми: к. філос. н., доц.Запорожченко О.В. 

 

Розробник програми: 

кандидат філософських  наук, доцент Запорожченко О.В. 

кандидат педагогічних  наук, доцент Радкіна В.Ф. 

 

2. Перелік дисциплін сертифікованої програми  

 

Шифр 

дисципл

іни 

Назва дисципліни 

Кафедра, 

що 

забезпечує 

викладання 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Семестри, 

в яких 

плануєтьс

я 

вивчення 

СП 1 Основи психофізіології КЗПП 4 / 120 3 

СП 2 
Вікова та педагогічна психологія 

КЗПП 
4 / 120 4 

СП 3 
Основи психодіагностики 

КЗПП 
4 / 120 5 

СП 4 
Соціальна психологія 

КЗПП 
4 / 120 6 

СП 5 Основи психологічного консультування 

та психокорекції 
КЗПП 

4 / 120 7 

СП 6 Психологічна служба в освіті 

 
КЗПП 

4/ 120 

 
8 

 Всього кредитів 
 

24/ 720 
 

 


