
 

053 «ПСИХОЛОГІЯ» 

освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні 

«ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 

 

 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 053 «Психологія» 

Спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» 

Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми 4 роки 

Форма навчання  денна 

 
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, 

здатних до впровадження психодіагностичних, розвивальних, навчальних, 

психокорекційних та психопрофілактичних програм, спрямованих на розв’язання типових 

соціально-психологічних проблем та спеціалізованих завдань у соціальній сфері та сфері 

економіки; а також самостійного планування, організації та здійснення прикладного 

психологічного дослідження. 

Особливості освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма спрямована на розвиток у майбутніх фахівців 

навичок збору інформації, здатності до самостійного критичного аналізу та прийняття на 

цій основі рішень, що надає випускнику переваги в консультаційній та аналітичній 

діяльності. Отримання таких знань і професійних компетентностей забезпечується якістю 

підготовленої освітньо-професійної програми, яка відповідає національним стандартам 

вищої освіти та міжнародним вимогам професійної підготовки фахівців-психологів та має 

такі конкурентні переваги: 

- фахова спрямованість обов’язкових компонент освітньо-професійної програми, 

які пропонуються студентам відповідно до програмних компетентностей, що відповідають 

сучасним світовим стандартам і тенденціям у підготовці фахівців-психологів; 

- гнучкість вибіркового складника програми, що досягається через введення 

переліків вибіркових компонент, що дозволяє обирати дисципліни не довільно, керуючись 

випадковими уподобаннями, а свідомо, із збереженням структурно-логічних схем їх 

викладання. Вибірковий складник поглиблює спеціалізацію студентів за рахунок 

впровадження інтерактивних технологій навчання, орієнтованих на формування та 

закріплення практичних умінь; 

 - орієнтація виробничої практики на проведення психологічних заходів 

(діагностики, корекції, профілактики та розвитку) у крупних бізнес-структурах, 

громадських організаціях. 

Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій при проведенні 

контактних занять з використанням інтерактивних, комбінованих і проблемних лекцій, 

кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами аналізу, презентацій-обговорень, низка 

дисциплін за спеціалізацією викладається у формі методичного тренінгу. 

 

Гарант програми – Колесніченко Ліна Аліковна 

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач секцією «Психологія» кафедри 

педагогіка та психологія 

факультет управління персоналом, соціології та психології 

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Kolesnichenko.L.A/  

e-mail:  kpp@kneu.edu.ua 

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Kolesnichenko.L.A/


Компоненти програми: 
 

№ н/п Назва навчальної дисципліни Кількість 

кредитів ЄКТС 

 

Обов’язкові дисципліни 

 Іноземна мова 10 
 Фізичне виховання 0 

3. Філософія 4 
4. Українознавство 5 
5. Прикладна інформатика 4 
6. Соціологія 4 
7. Вступ до спеціальності (Економічна теорія) 5 
8. Педагогіка 4 
9. Політологія 4 

10. Вступ до психології 4 
11. Математичні методи в психології  5 
12. Анатомія та фізіологія НС людини 4 
13. Психофізіологія та диференційна психологія 5 
14. Основи наукових досліджень у психології 4 
15. Загальна психологія (основні проблеми; пізнавальна, 

афективна, мотиваційно-поведінкова сфери 

особистості) / курсова робота 

16 

16. Практикум з загальної психології (основні методи 

дослідження; пізнавальна, афективно-мотиваційна 

сфери) 

10 

17. Психологія особистості  5 
18. Економічна психологія 4 
19. Психодіагностика / курсова робота 5 
20. Експериментальна психологія 4 
21. Вікова психологія 4 
22. Клінічна психологія 4 
23. Методика проведення психологічної експертизи в 

різних галузях психології 
4 

24. Індивідуальне консультування 4 
25. Соціальна психологія / курсова робота за вибором 

студента 
5 

26. Організаційна психологія / курсова робота за 

вибором студента 

5 

27. Психологія професійної діяльності 4 
28. Психологія конфлікту та посередництва 4 
29. Організаційне консультування 4 
30. Коучинг (тренінг) 4 
31. Теорія та практика психологічного тренінгу 4 

Вибіркові дисципліни 

Пакет 1. «Економічна психологія» 

32. Психологія підприємницької діяльності 4 



33. Психологія маркетингу та реклами 4 
34. Психологія споживання 4 
35. Психологія брендингу 4 
36. Психологія прийняття рішень 4 

Пакет 2. «Соціальна психологія» 

37. Етнопсихологія 4 
38. Політична психологія  4 
39. Психологія масової поведінки 4 
40. Психологія соціального впливу 4 
41.  Психолінгвістичний аналіз соціальних комунікацій 4 

Пакет 3. «Психологія здоров’я особистості» 

42. Психологія здоров'я 4 
43. Реабілітаційна педагогіка 4 
44. Основи психосоматики 4 
45. Психологія професійного стресу 4 
46. Психогігієна професійної діяльності 4 

Пакет 4. «Технології професійного впливу» 

47. Тренінг ділового спілкування 4 
48. Гендерні студії 4 
49. Професійне самовизначення та планування кар’єри 4 
50. Позитивна психотерапія в організаціях 4 
51. Гештальт-терапія в організаціях 4 

Пакет 5. «Поглиблене вивчення іноземної мови» 

52. Фахова іноземна мова 20 
Практичні компоненти 

53. Навчальна практика 3 
54. Соціально-психологічна практика 6 
55. Практика (виробнича та переддипломна) 10 
56. Переддипломна практика та підготовка 

кваліфікаційної бакалаврської роботи 
10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  
 

 

  



Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 
Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями про природу, 

сутність, закономірності та прояви психічних явищ, що дає змогу на високому 

професійному рівні виконувати свої професійні обов’язки, а саме враховувати 

психологічні особливості професійної діяльності в галузі економіки, що підвищить її 

результативність; ефективно організувати діяльність людей у трудових колективах; 

попереджати і вирішувати конфлікти у професійних колективах та покращувати 

соціально-психологічний клімат в організаціях, долати професійні стреси, регулювати 

професійну діяльність та керувати своїм професійним розвитком; формувати психологічні 

компетентності суб’єктів діяльності, забезпечувати психологічну підтримку їхнього 

професійного функціонування і розвитку; створювати продуктивні робочі команди для 

вирішення професійних завдань, зберігати психологічне здоров’я особистості та інші.  

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних закладах освіти 

(дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи, вищі навчальні 

заклади), у наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у 

Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях, які 

займаються виробництвом і реалізацією соціальних та адміністративних послуг, 

консультативних фірмах, а також займатися приватною практикою; працювати 

психологами (коучами, бізнес-тренерами, медіаторами тощо), менеджерами 

(управлінцями) у соціальній сфері, консультантами з соціально-економічних питань у 

державних і комерційних організаціях різного типу тощо.  

 

Програмні результати навчання 
Після закінчення програми навчання випускники будуть визначати, аналізувати та 

пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання; демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань; ілюструвати 

прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ; 

здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; здійснювати реферування 

наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки; 

самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) для психологічного 

дослідження; формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, вміння дотримуватися процедури дослідження; рефлексувати та 

критично оцінювати достовірність отриманих результатів психологічного дослідження, 

формулювати аргументовані висновки; презентувати результати власних досліджень 

усно / письмово для поінформованої аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези 

досліджень; формулювати думку логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника; складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, розробляти технології 

психологічної допомоги, встановлювати ефективність власних дій; складати та 

реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, проводити заходи 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо; 

демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення фахових завдань. 

Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; знати та 

дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога; розуміти важливість 

збереження здоров’я (власного й навколишніх) та за потреби визначати зміст запиту до 

супервізії; Ідентифікувати проблеми особистості, групової взаємодії, розвитку 

організацій, визначати заходи психодіагностики та психокорекції,  обирати адекватні 

форми спілкування та впливу; діагностувати проблемну ситуацію та визначати причини її 

виникнення, проводити профілактичну роботу із запобігання виникання конфліктів, криз в 

організаціях, особистісних деформацій, застосовувати техніки посередництва та медіації, 



антикризового управління, підвищення особистісного потенціалу. Вміти підбирати та 

впроваджувати програми групових форм психокорекції, психопрофілактики, психічного 

розвитку, володіти активними методами групової соціально-психологічної роботи. 

Формулювати на основі отриманих результатів теоретичних і прикладних досліджень 

обґрунтовані психологічні рекомендації щодо адаптації та оптимізації діяльності 

особистості в групі, покращення форм міжгрупової взаємодії, розвитку організацій.  

  



053 «ПСИХОЛОГІЯ» 
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(освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти, що 

вступили на навчання до 2017 року включно) 

 

Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 053 «Психологія» 

Спеціалізація «Економічна та соціальна психологія» 

Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС 

Тривалість програми 4 роки 

Форма навчання  денна 

 
Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, 

здатних до впровадження психодіагностичних, розвивальних, навчальних, 

психокорекційних та психопрофілактичних програм, спрямованих на вирішення типових 

соціально-економічних проблем та спеціалізованих задач у сфері психології управління; а 

також самостійного планування, організації та здійснення прикладного психологічного 

дослідження. 

Особливості освітньо-професійної програми 
Освітньо-професійна програма спрямована на розвиток у майбутніх фахівців 

навички збору інформації, здатність до самостійного критичного аналізу, так і прийняття 

на цій основі рішень, що надає випускнику переваги у консультаційній та аналітичній 

діяльності. Отримання таких знань і професійних компетентностей забезпечується 

логічною структурою освітньо-професійної програми, яка  відображає відповідність 

національних стандартів вищої освіти до міжнародних вимог професійної освіти з 

підготовки фахівців-психологів за такими напрямами: 

- посилення фахової спрямованості навчання, що відображено через  

удосконалення переліку обов’язкових компонент освітньо-професійної програми, які 

пропонуються студентам відповідно до програмних компетентностей та сучасним 

світовим стандартам і тенденціям у підготовці фахівців-психологів; 

- введення переліків в частині вибіркових компонент дозволяє обирати дисципліни 

не довільно, керуючись випадковими уподобаннями, а свідомо, із збереженням 

структурно-логічних схем їх викладання. Це робить процес навчання більш гнучким й 

підвищує конкурентоспроможність даної програми підготовки. Вибіркова складова 

поглиблює спеціалізацію студентів за рахунок впровадження інтерактивних технологій 

навчання, орієнтованих на формування та закріплення практичних вмінь. 

- орієнтація виробничої практики а на проведення психологічних заходів 

(діагностики, корекції, профілактики та розвитку) в крупних бізнес-структурах, 

громадських організаціях. 

 

Гарант програми – Колесніченко Ліна Аліковна 

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач секцією «Психологія» кафедри 

педагогіка та психологія 

факультет управління персоналом, соціології та психології 

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Kolesnichenko.L.A/ 

e-mail:  kpp@kneu.edu.ua 

https://kneu.edu.ua/ua/kaf_fupstap/k_pedagogiky_ta_psyhologii/Vikladachi8/Kolesnichenko.L.A/


Навчальний процес базується на застосуванні новітніх технологій та візуалізації 

інформації при проведенні контактних занять з використанням інтерактивних, 

комбінованих і проблемних лекцій, кейс-методів, семінарів-дискусій з елементами 

аналізу, презентацій-обговорень, низка дисциплін за спеціалізацією викладається у формі 

методичного тренінгу. 

 

Компоненти програми: 
 

№ н/п Назва навчальної дисципліни Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

 

Обов’язкові дисципліни 

1. Іноземна мова 10 

2. Фізичне виховання 0 

3. Філософія 4 

4. Українська словесність 3 

5. Історія українського суспільства 3 

5. Інформатика 4 

6. Соціологія 4 

7. Основи біології та генетики людини 4 

8. Основи економічної науки 3 

9. Анатомія та фізіологія НС людини 4 

10. Психофізіологія та диференціальна психологія 4 

11. Педагогіка 4 

12. Математичні методи в психології 4 

13. Політологія 3 

14. Управління персоналом 3 

15. Охорона праці та безпека життєдіяльності 3 

16. Загальна психологія 4 

17. Загальна психологія (пізнавальна сфера особистості) 4 

18. Практикум з загальної психології (пізнавальна сфера 

особистості) 
3 

19. Основи наукових досліджень у психології 4 

20. Загальна психологія (афективна сфера особистості) 4 

21. Практикум з загальної психології (афективна сфера 

особистості) 
3 

22. Загальна психологія (мотиваційно-поведінкова сфера 

особистості) 
4 

23. Практикум з загальної психології (мотиваційно-поведінкова 

сфера особистості) 
3 

24. Психодіагностика 5 

25. Експериментальна психологія 4 

26. Соціальна психологія 5 

27. Вікова психологія 5 

28. Організаційна психологія 5 

29. Історія психології 3 

30. Клінічна психологія 4 

31. Економічна психологія 5 

32. Психологія конфлікту 4 

33. Патопсихологія 4 

34. Психологія професійної діяльності 3 

35. Методика проведення психологічної експертизи в різних 

галузях психології 
4 

 



36. Нейропсихологія 4 

37. Психологія особистості 4 

38. Профорієнтація та профвідбір 3 

39. Психологічне консультування 4 

40. Гендерна психологія 3 

41. Організаційне консультування 4 

Вибіркові дисципліни 

42. Етика 4 

43. Конституція України та права людини 4 

44. Культурологія 4 

45. Мистецтво презентації 4 

46. Українська та зарубіжна культура 4 

47. Педагогічна психологія 4 

48. Релігієзнавство 4 

49. Психологія здоров'я 4 

50. Реабілітаційна педагогіка 4 

51.  Пакет 1 Етнопсихологія** 4 

52. Пакет 1  Політична психологія** 4 

53. Пакет 2 Психогігієна трудової діяльності** 4 

54. Пакет 2 Основи саморегуляції** 4 

55. Психолінгвістика 4 

56. Основи менеджменту 4 

57. Основи психосоматики 4 

58. Логіка 4 

59. Пакет 3 Психологія маркетингу та реклами** 4 

60. Пакет 3 Психологія споживання** 4 

61. Пакет 3 Психологія брендингу** 4 

62. Пакет 4 Психологія ділового спілкування** 4 

63. Пакет 4 Психологія переговорного процесу** 4 

64. Пакет 4 Психологія соціального впливу** 4 

65. Національна безпека України 4 

66. Соціально-психологічний тренінг 4 

67. Коучинг (тренінг) 4 

68. Психологія прийняття рішень 4 

Практичні компоненти 

69. Вступ до спеціальності (тренінг-курс) 3 

70. Навчальна практика 3 

71. Соціально-психологічна практика 3 

72. Практика виробнича з психологічних досліджень та обробки 

даних 
6 

73. Підготовка та захист бакалаврської дипломної роботи 4 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 241  
 

 

 

 

 

 

 



Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 
Перевагами випускників програми є володіння глибокими знаннями про природу, 

сутність, закономірності та прояви психічних явищ, що дає змогу на високому 

професійному рівні виконувати свої професійні обов’язки, а саме враховувати 

психологічні особливості професійної діяльності в галузі економіки, що підвищить її 

результативність; ефективно організувати діяльність людей у трудових колективах; 

попереджати і вирішувати конфлікти у професійних колективах та покращувати 

соціально-психологічний клімат в організаціях, долати професійні стреси, регулювати 

професійну діяльність та керувати своїм професійним розвитком; формувати психологічні 

компетентності суб’єктів діяльності, забезпечувати психологічну підтримку їхнього 

професійного функціонування і розвитку; створювати продуктивні робочі команди для 

вирішення професійних завдань, зберігати психологічне здоров’я особистості та інші.  

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу в різних закладах освіти 

(дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні і спеціалізовані школи, вищі навчальні 

заклади), у наукових інститутах, на промислових підприємствах та в малому бізнесі, у 

Збройних силах України та інших силових структурах, в органах влади, в організаціях, які 

займаються виробництвом і реалізацією соціальних та адміністративних послуг, 

консультативних фірмах, а також займатися приватною практикою; працювати 

психологами (коучами, бізнес-тренерами, медіаторами та ін.), менеджерами 

(управителями) у соціальній сфері, консультантами з соціально-економічних питань у 

державних і комерційних організаціях різного типу тощо.  

 

Програмні результати навчання 
Після закінчення програми навчання випускники будуть визначати, аналізувати та 

пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати 

шляхи їх розв’язання; демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань; ілюструвати 

прикладами закономірності та особливості функціонування та розвитку психічних явищ; 

здійснювати пошук інформації з різних джерел для вирішення професійних завдань з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій; здійснювати реферування 

наукових джерел, обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки; 

самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги; формулювати мету, завдання 

дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, вміння дотримуватися 

процедури дослідження; рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; 

презентувати результати власних досліджень усно / письмово для поінформованої 

аудиторії, формулювати розгорнутий аналіз та тези досліджень; формулювати думку 

логічно, доступно, дискутувати,  обстоювати власну позицію, модифікувати 

висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника; складати та 

реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та 

індивідуальних особливостей клієнта, встановлювати ефективність власних дій; складати 

та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до запиту; демонструвати навички командної роботи у процесі вирішення 

фахових завдань; Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям; знати та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога; розуміти важливість збереження здоров’я (власного й навколишніх) 

та за потреби визначати зміст запиту до супервізії; Ідентифікувати проблеми особистості, 

групової взаємодії, розвитку організацій, визначати заходи психодіагностики та 

психокорекції,  обирати адекватні форми спілкування та впливу; діагностувати проблемну 

ситуацію та визначати причини її виникнення, проводити профілактичну роботу із 

запобігання виникання конфліктів, криз в організаціях, особистісних деформацій, 



застосовувати техніки посередництва та медіації, антикризового управління, підвищення 

особистісного потенціалу; Вміти підбирати та впроваджувати програми групових форм 

психокорекції, психопрофілактики, психічного розвитку, володіти активними методами 

групової соціально-психологічної роботи; Формулювати на основі отриманих результатів 

теоретичних і прикладних досліджень обґрунтовані психологічні рекомендації щодо 

адаптації та оптимізації діяльності особистості в групі, покращення форм міжгрупової 

взаємодії, розвитку організацій. 

 


