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1. Вступ 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту» освітньо-наукова програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідов-

ність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма використовується під час: 

– ліцензуванні та акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності 

за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти. 

 

2. Нормативні посилання 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвер-

дження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затверджен-

ня переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвер-

дження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих  навчальних закладах (наукових установах)»; 

– Постанова КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 

2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. 

: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. Рашкевич, 

Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 

с. ISBN 978-966-2432-22-0. 

 

3. Визначення  

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у Зако-

ні України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта. 

 

4. Позначення і скорочення 

У цьому документі використані наступні позначення і скорочення: 

– ЄКТС (European Credit Transfer and Accumulation System) – Європейська кредитна 

трансферно-накопичувальна система. 
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5. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за про-

грамою 

Згідно вимог ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» особа має право здобувати 

ступінь доктора філософії за умови наявності в неї ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми та їх 

розподіл 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки. 

Обсяг освітньої складової програми – 60 кредитів ЄКТС.  

Розподіл кредитів ЄКТС за складовими програми: 

Складові  програми Кредитів ЄКТС 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 33 

І.1. Фахова підготовка 23 

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка 6 

І.3. Мовно-практична підготовка 4 

ІІ. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 27 

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка 23 

ІІ.2. Мовно-професійна підготовка 4 

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/не менше 15 

 

7. Очікувані результати навчання  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія аспірант 

після засвоєння цієї програми має продемонструвати такі результати навчання: 

а) формування інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; 

б) формування загальних компетентностей: 

– системних; 

– інструментальних; 

– соціально-особистісних; 

в) формування професійних компетентностей за видами діяльності: 

– науково-дослідна; 

– організаційно-управлінська; 

– педагогічна. 

 

7.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

СК-1 Здатність проводити критичний ана-

ліз, оцінку і синтез нових та складних 

ідей та соціально-психологічних 

явищ 

 

 

 

 

 

 

ЗНАННЯ 

 основних етапів розвитку та змін 

парадигм в еволюції науки; 

 історії методологічних пошуків у 

психології; 

 ролі та місця базових принципів у 

розвитку психологічної науки; 

 теоретичних методів психології, 

зокрема моделювання та реконст-
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рукції; 

 соціально-психологічних проблем в  

Україні та в світі в різних сферах 

суспільного життя (виробництві, 

управлінні, освіті, політиці). 

УМІННЯ 

 орієнтуватись у логічній побудові 

психологічного знання; 

 виокремлювати теоретичну, мето-

дологічну та історико-психологічну 

складові феноменів психологічного 

знання; 

 виокремлювати рівні складних ба-

гатомірних психічних явищ; 

 виокремлювати стадії, фази та ета-

пи складних процесів; 

 синтезувати відомості про ті або 

інші предмети дослідження шляхом 

побудови теоретичних моделей. 

СК-2 Здатність переосмислювати наявне та 

створювати нове цілісне психологіч-

не знання та професійну практику і 

розв’язувати значущі соціальні, нау-

кові, культурні, етичні та інші про-

блеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАННЯ 

 загальнонаукових (філософських) 

концепцій та теорій розвитку нау-

ки; 

 психологічних систем та інтеграти-

вних концепцій психіки; 

 внеску фундаторів світових та віт-

чизняних психологічних шкіл у ро-

зкриття предмету і конструювання 

методів дослідження.  

УМІННЯ 

 застосовувати холістичний підхід 

до вивчення психічних явищ; 

 конкретизувати загальні принципи 

та керівні точки зору відповідно до 

вимог певного завдання, певної си-

туації; 

 вибудовувати стратегії та тактики 

перетворення ситуації відповідно 

до вимог певного завдання; 

 кваліфікувати відповідність рішен-

ня завданню та міру його значущо-

сті. 

СК-3 Здатність розроблення та реалізація 

проектів, включаючи власні дослі-

дження 

ЗНАННЯ 

 класичних моделей творчого про-

цесу; 

 функцій у творчому процесі окре-

мих стадій; 

 технології розробки та впрова-

дження наукових проектів; 

 пріоритетних напрямів програми 
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

«Горизонт 2020»; Грантів Європей-

ської дослідницької ради (ERC). 

УМІННЯ 

 розв’язувати комплексні соціально-

психологічні проблеми професійної 

та дослідницько-інноваційної дія-

льності; 

 продукувати нові ідеї (продукту, 

процесу, послуги); 

 визначати мету і завдання науково-

го пошуку з урахуванням стану на-

уки і потреби практики; 

 здійснювати розробку відповідних 

методичних процедур при прове-

денні дослідження; 

 здійснювати оцінку якості продук-

тів науково-дослідницької діяльно-

сті; 

 кваліфікувати міру оригінальності 

творчого задуму; 

 забезпечувати організацію та брати 

участь в реалізації грантових прое-

ктів. 

СК-4 Здатність ініціювання  дослідницько-

інноваційних проектів та автономно 

працювати під час їх реалізації 

ЗНАННЯ 

 мотиваційного аспекту дослідниць-

ко-інноваційної діяльності; 

 вольових якостей особистості та їх 

впливу на успішність дослідниць-

ко-інноваційної діяльності; 

 проблем формування індивідуаль-

ного стилю дослідницько-

інноваційної діяльності.  

УМІННЯ 

 самомотивування на дослідницько-

інноваційну діяльність; 

 формування та застосування інди-

відуального стилю дослідницько-

інноваційної діяльності;  

 критично осмислювати та толеран-

тно ставитись до наукових доробок 

різних наукових шкіл; 

 приймати рішення у складних і не-

передбачуваних умовах, що потре-

бує застосування нових підходів та 

прогнозування; 

 брати участь у конкурсах на отри-

мання грантової підтримки науко-

вих досліджень та стипендій, за-

снованих на честь видатних діячів 

науки, освіти, культури, громадсь-
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Код Системні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ких діячів, а також заснованих Пре-

зидентом України, Кабінетом Міні-

стрів України, державними чи не-

державними органами, підприємст-

вами, установами чи організаціями. 

СК-5 Здатність планувати й організовувати 

роботу дослідницьких колективів  з 

рішення наукових і науково-освітніх 

завдань 

ЗНАННЯ 

 особливостей та вимог спільної 

творчої діяльності; 

 основ раціонального планування 

дослідницько-інноваційної діяльно-

сті; 

 проблем ефективності співробітни-

цтва у рамках спільної дослідниць-

ко-інноваційної діяльності.  

УМІННЯ 

 мотивування колег на науково-

дослідницьку діяльність; 

 врахування індивідуального стилю 

дослідницько-інноваційної діяльно-

сті співробітників;  

 активно діяти та взаємодіяти у 

складі науково-педагогічного коле-

ктиву. 

 

7.2. Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ІК-1 Здатність використовувати у профе-

сійній діяльності базові загальні 

знання з різних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАННЯ 

 засад міжпредметного методологіч-

ного синтезу та спроб його реаліза-

ції; 

 психологічних передумов іннова-

ційної діяльності; 

 основних психологічних механізмів 

наукової діяльності; 

 закономірностей ситуації, сприят-

ливих для інсайтів. 

УМІННЯ 

 гнучко встановлювати й враховува-

ти складність та неоднозначність  

зв’язків між різнорівневими яви-

щами (психічними та непсихічними 

тощо); 

 реконструювати психологічний 

зміст діяльності людини. 

ІК-2 Здатність застосовувати сучасні ін-

формаційні технології у різних видах 

професійної діяльності 

ЗНАННЯ 

 сучасних інформаційних технологій 

у науковій діяльності; 

 можливостей використання сучас-

них інформаційних технологій у 
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

науковій та професійній діяльності; 

 процедури та механізмів захисту 

інтелектуальної власності. 

УМІННЯ 

 користуватись сучасними інформа-

ційними технологіями (мережа Ін-

тернет тощо) у процесі здійснення 

наукового пошуку; 

 застосовувати сучасні технології 

захисту інформації; 

 використовувати сучасні інформа-

ційні технології та технічні засоби. 

ІК-3 Здатність знаходити, обробляти  й 

аналізувати необхідну інформацію 

для рішення проблем й прийняття 

рішень 

ЗНАННЯ 

 ситуативного компоненту вчинку 

як одиниці самодетермінації люди-

ни-творця; 

 особливостей стадії підготовки 

(орієнтування) у дослідницько-

інноваційному процесі; 

 розробляти засоби діагностики та 

корекції впливу на основі побудови 

моделей, математичної статистики 

й використання відомих 

комп’ютерних технологій навчання. 

УМІННЯ 

 здійснювати аналіз літератури за 

проблематикою наукового дослі-

дження як створення передумови 

наукового пошуку; 

 структурувати теоретико-

методологічне знання, володіти на-

вичками його графічного і образно-

символічного моделювання; 

 оцінювати евристичну цінність і 

методологічну обґрунтованість су-

часних наукових пошуків у психо-

логічній царині. 

ІК-4 Здатність використовувати сучасні 

методи і технології наукової комуні-

кації на українській та іноземній мо-

вах 

ЗНАННЯ 

 принципів та механізмів модерніза-

ції наукової комунікації; 

 української та іноземних мов для 

здійснення наукової комунікації та 

міжнародного співробітництва; 

 співвідношення потаємного (несві-

домого, імпліцитного, ірраціональ-

ного) та явного (свідомого, експлі-

цитного, раціонального) змісту тво-

рчої активності. 

УМІННЯ 

 володіти письмовою та усною дер-
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Код Інструментальні компетентності Нормативний зміст підготовки 

жавною мовою, розвиненим мов-

ленням; 

 використовувати знання однієї з 

іноземних мов у науковій та педа-

гогічній діяльності; 

 експлікувати раціональну сутність 

здійснюваних відкриттів та винахо-

дів. 

7.3. Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код 
Соціально-особистісні компетентнос-

ті 
Нормативний зміст підготовки 

СОК-1 Здатність забезпечувати безперерв-

ний саморозвиток і самовдоскона-

лення, відповідальність за розвиток 

інших 

ЗНАННЯ 

 особистісних передумов дослідни-

цько-інноваційної діяльності; 

 характеристик та якостей особисто-

сті як суб’єкта різних видів діяль-

ності, що сприяють самореалізації і 

професійній успішності; 

 потенціальних характеристик інди-

відуального буття людини; 

 психологічних факторів деструкти-

вного впливу на свідомість людини. 

УМІННЯ 

 здійснювати самоспостереження, 

самоаналіз та самопізнання своєї 

особистості засобами індивідуаль-

ної та групової роботи; 

 застосовувати спеціальні прийоми 

саморозвитку і самовдосконалення; 

 аналізувати деструктивні фактори, 

які впливають на психологічне здо-

ров’я особистості. 

СОК-2 Здатність слідувати етичним і право-

вим нормам у професійній діяльності 

ЗНАННЯ 

 етичного кодексу психолога та пе-

дагогічної етики; 

 наукових, етичних та культурних 

норм взаємодії у науковому співто-

варистві; 

 психологічної проблематики відпо-

відальності. 

УМІННЯ 

 рефлексувати над етичною сторо-

ною творчого процесу. 

СОК-3 Здатність використовувати адекватні 

методи ефективної взаємодії з пред-

ставниками різних груп (соціальних, 

культурних і професійних) 

 

 

 

ЗНАННЯ 

 принципу організації розвивальних 

впливів на психіку особистості; 

 проблематики діалогічної форми 

спілкування у спільній діяльності.  

УМІННЯ 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 володіння сучасними технологіями 

розвитку креативності особистості 

(розвивальна бесіда, сократичний 

діалог, мозковий штурм, фокус-

група, ділова гра); 

 організовувати та контролювати 

власний психічний стан та настрій 

інших людей з метою забезпечення 

продуктивних стосунків з учасни-

ками спільної діяльності; 

 користуватися прийомами саморе-

гулювання та самоконтролю, роз-

витку вольових якостей особистос-

ті. 

 

ЗНАННЯ 

 проблематики діалогічної форми 

спілкування у спільній діяльності. 

УМІННЯ 

 використовувати методи, засоби і 

прийоми професійної комунікації; 

 взаємодіяти з експертами в інших 

предметних галузях; 

 розподіляти функції учасників спі-

льного творчого процесу. 

СОК-4 Здатність працювати в команді, фор-

мувати позитивні відношення з коле-

гами 

 

7.4. Професійні компетентності та зміст підготовки за спеціальністю 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-1 Здатність самостійно виконувати на-

уково-дослідну діяльність у галузі 

знань «Соціальні та поведінкові нау-

ки» з використанням сучасних тео-

рій, методів та інформаційно-

комунікаційних технологій 

ЗНАННЯ 

 сучасних тенденцій, напрямів і за-

кономірностей розвитку вітчизня-

ної та світової психологічної науки 

в умовах глобалізації та інтернаціо-

налізації; 

 наукових світових і вітчизняних 

психологічних шкіл та їх теоретич-

них та практичних розробок; 

 типів психологічних досліджень; 

 основних нормативів експеримен-

тальної діяльності у психології; 

 джерел формулювання наукових 

гіпотез; 

 алгоритму експериментального до-

слідження. 

УМІННЯ 

 виявляти проблеми і суперечності, 

аналізувати психологічні явища і 

процеси дійсності; 

 розробляти інтуїтивну модель май-

бутнього об'єкту науково-
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

дослідницької діяльності; 

 обирати науковий напрям; 

 формулювати гіпотезу та завдання 

науково-практичних психологічних 

досліджень; 

 обирати адекватні науково-

психологічні методи дослідження; 

 визначати науковий та соціальний 

ефект виконаного дослідження; 

 захистити в установлений строк 

власне наукове досягнення у вигля-

ді дисертації. 

ПК-2 Здатність адаптувати і узагальнюва-

ти результати сучасних психологіч-

них досліджень для вирішення нау-

кових і практичних проблем 

ЗНАННЯ 

 психологічних особливостей про-

цесу наукової діяльності; 

 психологічних особливостей про-

цесу технічної творчості. 

УМІННЯ 

 екстраполювати психологічні знан-

ня на широке коло процесів дослід-

ницько-інноваційної діяльності. 

ПК-3 

 

Здатність проводити теоретичні й 

експериментальні дослідження, ма-

тематичне й комп’ютерне моделю-

вання психічних явищ 

ЗНАННЯ 

 типів і видів експериментальних 

досліджень у психології; 

 змістовного і формального плану-

вання психологічного експеримен-

ту; 

 форм графічного зображення інфо-

рмації у науковому звіті (статті). 

УМІННЯ 

 обирати тип дослідження, адекват-

ний специфіці професійних за-

вдань, що розв`язуються експери-

ментальним шляхом; 

 планувати і протоколювати проце-

дуру дослідження; 

 здійснювати якісний аналіз резуль-

татів обстеження, отриманих у про-

цесі застосування експерименталь-

них методик; 

 здійснювати кількісний аналіз ре-

зультатів обстеження, отриманих у 

процесі застосування експеримен-

тальних методик; 

 представляти експериментальний 

звіт; 

 екстраполювати психологічні знан-

ня на широке коло процесів в науці 

й техніці. 



13 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-4 Здатність використовувати наявні 

можливості освітнього середовища і 

проектування нових умов, в тому чи-

слі інформаційних, для вирішення 

науково-дослідних завдань 

ЗНАННЯ 

 віртуального освітнього середови-

ща, як інноваційного ресурсу для 

навчання і дослідницької діяльнос-

ті; 

 методу інтерактивного самонавчан-

ня; 

 технології віртуальної реальності. 

УМІННЯ 

 активно діяти та взаємодіяти у 

складі науково-педагогічного коле-

ктиву; 

 добирати, розробляти психологічні 

засоби підвищення психологічного 

потенціалу наукової діяльності; 

 обґрунтовувати та впроваджувати у 

ВНЗ нововведення. 

ПК-5 Здатність здійснювати професійну та 

особистісну самоосвіту, проектуван-

ня подальшого освітнього маршруту 

і професійної кар'єри, участь в дослі-

дно-експериментальній роботі 

ЗНАННЯ 

 компонентів структури індивідуа-

льного освітнього маршруту; 

 форм самоосвіти та інструментарію 

отримання знань; 

 особистісно-орієнтованих тренінго-

вих технологій; 

 стратегій вибудовування професій-

ного та кар’єрного зростання. 

УМІННЯ 

 актуалізувати рефлексивну й само 

оцінювальну діяльність; 

 фіксувати зміни й зростання у пев-

ний час; 

 опановувати технології самомене-

джменту; 

 забезпечувати неперервність само-

освіти. 

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-6 Здатність планувати, організовувати 

роботу та керувати проектами у га-

лузі знань «Соціальні та поведінкові 

науки» 

ЗНАННЯ 

 основ менеджменту науково-

дослідницької діяльності як ресурсу 

постановки і вирішення актуальних 

проблем у галузі психології; 

 сучасних теоретико-

методологічних підходів до оптимі-

зації стилів управління науково-

дослідницьким колективом; 

 принципів створення психологічно-

го клімату, що сприяє підвищенню 

творчої та наукової активності осо-

бистості; 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

 психологічних особливостей 

управлінської діяльності суб’єкта; 

 психологічних основ управління у 

сфері виробництва, бізнесу, освіти, 

науки; 

 сутність управлінської культури 

сучасного керівника. 

 

УМІННЯ 

 використовувати особистісні особ-

ливості, що детермінують профе-

сійну успішність діяльності керів-

ника; 

 враховувати психологічні вимоги, 

що висуваються до керівника як до 

організатора; 

 створювати сприятливий психоло-

гічний клімат в колективі. 

ПК-7 Здатність використовувати особли-

вості соціально психологічних явищ 

в управлінні 

ЗНАННЯ 

 теоретичних підходів та концепцій 

психології лідерства; 

 шляхів формування ефективного 

лідерства у професійній діяльності; 

 фундаментальних принципів етики 

лідера. 

УМІННЯ 

 застосовувати основні елементи ку-

льтури управлінської праці; 

 комбінувати стилі управління тру-

довим колективом для підвищення 

ефективності діяльності; 

 обирати методики для визначення 

лідерських якостей. 

ПК-8 Здатність враховувати особливості 

загально-соціальних процесів при 

організації роботи та керуванні 

ЗНАННЯ 

 психологічних особливостей діяль-

ності керівника (стилі управління, 

психологічні якості, мотиваційна 

сфера особистості керівника, пси-

хологічні показники управлінського 

розвитку керівника, запобігання 

професійній управлінській дефор-

мації й регресивному особистісно-

му розвитку керівника); 

 психологічних особливостей 

управління різними організаціями. 

УМІННЯ 

 використовувати способи комуні-

кації, які застосовуються лідерами; 

 застосовувати прийоми мотивації та 

джерела впливу лідера в організа-
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ції; 

 аналізувати та використовувати 

особливості різних стилів лідерст-

ва. 

Педагогічна діяльність 

ПК-9 Здатність розробляти та проводити 

всі види занять у вищому навчаль-

ному закладі 

ЗНАННЯ: 

 психолого-дидактичних основ нав-

чального процесу; 

 таксономії цілей навчального про-

цесу; 

 методів активізації пізнавальної ді-

яльності студентів; 

 особливостей методики проведення 

практичних і семінарських занять; 

 дидактики лабораторних занять і 

комп’ютерного практикуму; 

 принципів контролю навчальних 

досягнень студентів та аналізу його 

результатів; 

 сутності нових та інформаційних те-

хнологій навчання у вищій школі. 

УМІННЯ 

 формулювати навчальні цілі та 

обирати відповідний навчальний 

матеріал і його структуру; 

 планувати навчальні заняття згідно 

з робочою програмою кредитного 

модуля; 

 розробляти зміст, проводити струк-

турування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; 

 забезпечувати послідовність викла-

дення матеріалу та міждисципліна-

рні зв’язки; 

 організувати та керувати пізнаваль-

ною діяльністю студентів, форму-

вати у студентів критичне мислен-

ня; 

 обирати методи та засоби навчання 

і контролю; 

 здійснювати контроль і оцінку ре-

зультатів та проводити корекцію 

процесу навчання; 

 організовувати та аналізувати свою 

педагогічну діяльність; 

 аналізувати навчальну та навчально-

методичну літературу і використо-

вувати її в педагогічній практиці. 
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7.5. Професійні компетентності та зміст підготовки за спеціалізацією 

Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

Науково-дослідна діяльність 

ПК-1с Здатність виявляти психологічні за-

кономірності поведінки та діяльності 

особистості у соціальному середови-

щі 

ЗНАННЯ 

 закономірностей поведінки і діяль-

ності людей, обумовлених фактом 

їхнього включення в соціальні та 

професійні групи; 

 психологічних характеристик соці-

альних, професійних груп та соціа-

льних рухів; 

 особливостей соціально - психоло-

гічних процесів в професійній дія-

льності; 

 особливостей психологічних явищ 

в малих групах; 

 особливостей психологічних явищ, 

які стосуються особистості. 

УМІННЯ 

 прогнозувати та моделювати нові 

соціально-психологічні явища у су-

спільстві, організаціях, соціальних 

групах; 

 обирати соціально-психологічні 

методи дослідження і впливу (об-

ґрунтування методологічних і ме-

тодичних прийомів соціально-

психологічного тренінгу, рольових 

і ділових ігор тощо). 

ПК-2с Здатність досліджувати соціальні 

особливості і якості особистості як 

суб'єкта соціальних стосунків і від-

носин 

 

ЗНАННЯ 

 закономірностей виявлення людсь-

кої суб’єктності у соціальних сто-

сунках; 

 діалектичного зв’язку суспільної 

детермінації та самодетермінації 

особистості у соціальних стосун-

ках; 

 онтологічних передумов психоло-

гічного взаємовпливу людей у 

суб’єкт-суб’єктних стосунках; 

 вчинкового механізму виявлення  

людської суб’єктності. 

УМІННЯ 

 кваліфікувати міру самодетерміна-

ції особистості у соціальних стосу-

нках та зовнішньої детермінації; 

 виявляти бар’єри та перешкоди  

суб’єктному самовияву та самореа-

лізації особистості у соціальних 

стосунках. 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-3с Здатність виявляти умови та механі-

зми виникнення відхилень у процесі 

розвитку особистості 

ЗНАННЯ 

 систем наукових понять і науково 

структурованих уявлень щодо від-

хилень у процесі розвитку особис-

тості; 

 основних типів відхилень психіч-

ного розвитку; 

 класичних теорій, які пояснюють 

особистісну психопатологію; 

 типологій особистісних акцентуа-

цій та психопатій. 

УМІННЯ 

 діагностувати та прогнозувати ті 

або інші  відхилення у процесі роз-

витку особистості;  

 застосовувати для вивчення відхи-

лень у процесі розвитку особистос-

ті передовий діагностичний ін-

струментарій. 

ПК-4с Здатність визначати психологічні за-

кономірності формування спільнот та 

соціально-психологічні механізми 

регуляції їх життєдіяльності 

 

ЗНАННЯ 

 провідних механізмів групоутво-

рення, групової динаміки; 

 механізмів утворення і функціону-

вання великих груп; 

 глибинних архаїчних детермінант 

існування соціальних спільностей; 

 архетипічних (колективно-

несвідомих) витоків феноменів со-

ціального життєдіяння спільнот; 

 методології досліджень колектив-

них уявлень як проявів колективної 

свідомості. 

УМІННЯ 

 відстежувати проявів тих або ін-

ших феноменів групової динаміки 

у процесі роботи тренінгових роз-

вивальних груп; 

 аналізувати прояви життєдіяльнос-

ті соціальних спільнот у різних ме-

тодологічних системах. 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-5с Здатність інтегрувати соціально-

психологічні технології підтримки та 

допомоги індивідам, групам та спіль-

нотам у кризових станах 

 

ЗНАННЯ 

 провідних соціально-

психологічних   технологій підтри-

мки та допомоги індивідам; 

 кризовості як універсальної влас-

тивості людського життя; 

 кризи як комплексного явища, що є 

предметом вивчення багатьох наук; 

 універсальних, соціальних, та інди-

відуальних вимірів життєвих криз; 

 типологій життєвих криз, характе-

рних ознак кризи того або іншого 

типу. 

УМІННЯ 

 діагностувати кризові стани, про-

гнозувати та моделювати їх розви-

ток та перебіг; 

 рефлексувати кризові явища у сус-

пільстві, організаціях, соціальних 

групах; 

 здійснювати корекційний вплив на 

соціально-психологічні процеси 

кризового характеру. 
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Код Професійні компетентності Нормативний зміст підготовки 

ПК-6с Здатність здійснювати критичний 

аналіз, оцінку та прогноз масових со-

ціально-психологічних процесів, 

явищ та стихійних впливів 

ЗНАННЯ 

 походження масових соціально-

психологічних явищ; 

 детермінант перебігу масових соці-

ально-психологічних явищ; 

 технологій створення штучного 

міфу, або міфодизайну; 

 існуючих маніпулятивних техноло-

гій та прийомів керування настро-

ями натовпу; 

 механізмів утворення натовпу, його 

динаміки; 

 особливостей перебігу індивідуаль-

но- і соціально-психологічних про-

цесів в умовах натовпу. 

УМІННЯ 

 відсторонюватись від емоційного 

зараження та інших видів впливу 

настроїв натовпу на свідомість до-

слідника; 

 здійснювати експрес-моніторинг  

стану натовпу; 

 аналізувати масові соціально-

психологічні стани та процеси; 

 здійснювати корекційний вплив на 

доступні керуванню масові та ма-

совидні процеси; 

 прогнозувати розвиток та впливи 

масових соціально-психологічних 

явищ; 

 здійснювати корекційний вплив на 

масові соціально-психологічні 

явища у межах можливого. 
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8. Перелік навчальних дисциплін 

Рекомендований розподіл навчальних дисциплін 

(з урахуванням п.27 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261) 
 

№ Навчальні дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

І.1. Фахова підготовка   

(Навчальні дисципліни для  здобуття глибинних  знань зі спеціальності) 
23 

1/І Теоретичні і методологічні проблеми психології 6 

2/І Психологія соціальних явищ 5 

3/І Психологія життєвого середовища 3 

4/І Психологія професійної діяльності
 

4 

5/І Психологія наукової і технічної творчості 4 

І.2. Загальнонаукова (філософська) підготовка  

(Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськи-

ми) компетентностями) 

6 

6/І Навчальна дисципліна з філософії (за вибором аспіранта) 4 

7/1 Навчальна дисципліна з галузей філософського знання (за вибором 

аспіранта) 

2 

І.3. Мовно-практична підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей) 
4 

8/I Навчальна дисципліна мовно-практичної підготовки 4 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. Науково-дослідна підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дос-

лідника) 

23 

1/ІІ Методологія наукових досліджень 4 

2/ІІ Навчальна дисципліна з педагогіки 2 

3/ІІ Педагогічна практика 3 

4/ІІ Навчальна дисципліна з соціальної психології (за вибором аспіран-

та) 

7 

5/ІІ Навчальна дисципліна з прикладної психології (за вибором аспіран-

та) 

7 

IІ.2. Мовно-професійна підготовка  

(Навчальні дисципліни для здобуття мовних кометентностей, достатніх для 

представлення та обговорення  результатів наукової роботи  іноземною 

мовою в усній та письмовій формі) 

4 

6/IІ Навчальні дисципліни мовно-професійної підготовки (за вибором 

аспіранта) 

4 

Всього/у тому числі за вибором аспірантів 60/24 
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9. Структурно-логічна схема 

 
 
 

 

 

10. Атестація 

Атестація проводиться на основі аналізу успішності виконання аспірантом відповід-

ної освітньо-наукової програми, оцінювання якості вирішення здобувачем ступеня «док-

тор філософії» задач діяльності, що передбачені відповідним Стандартом вищої освіти та 

рівня сформованості компетентностей, зазначених у розділі 7 у формі складання екзаменів 

та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.  
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4/ІІ 

 

2/І 

 

6/ІІ 
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5/ІІ 
 

5/І 

 

1/ІІ 

 

8/І 

 

3/ІІ 


