Спеціальність 053 «Психологія»
Кваліфікація, що присвоюється:
«Психолог»
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні
положення
про
визнання
попереднього
навчання
(формального, неформального, неофіційного):
Немає
Нормативний термін навчання: 4 роки (денна/заочна форма)
Профіль програми:
студенти отримують необхідні знання в галузі психології та інших суміжних
дисциплін. Під час навчання відбувається засвоєння базових засад
психодіагностичної, консультативної та психокорекційної роботи психолога у
різних сферах життєдіяльності людини. Майбутні фахівці вивчають методи та
методики дослідження особистості та групи, вчаться застосовувати різні
процедури опрацювання та аналізу зібраних емпіричних даних, зокрема за
допомогою методів математичної статистики. Окрему увагу приділено
розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного
психологічного консультування інших людей. Психологи також оволодівають
основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення
психокорекційної допомоги.
Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науководослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та
психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в
установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною
допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з
персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих
осіб; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у
правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та
впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання,
виховання та виробничої діяльності людини. Випускники психологи готуються
до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню,
соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС,
адміністративних, політичних та приватних структурах.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі
гуманітарної та соціальної економічної підготовки – 41 кредит, модулі
природничо-наукової підготовки – 33 кредити, модулі професійної та
практичної підготовки – 166 кредитів. Модулі нормативного блоку складають
179 кредитів, варіативного – 61 кредит.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
основні поняття та категорії психологічної науки;

-

-

-

-

-

особливості розвитку, функціонування та механізми психологічних станів,
процесів та явищ;
вікові закономірності психічного розвитку людини;
механізми взаємодії у різних соціальних групах та спільнотах;
механізми виникнення, формування та прояву девіацій;
базове поняття про патопсихологічні розлади та патодіагностику;
методи та методики планування та проведення психологічних досліджень;
основні засади здійснення психологічної допомоги;
використання різних технік психокорекційної роботи.
2. Практичні уміння та навички:
здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних
психологічних завдань;
аналітичні та синтетичні мисленнєві здібності, що стосується оцінювання,
інтерпретації та опрацювання інформації, отриманої з різних джерел;
креативність;
навички письмової та усної презентації наукового матеріалу;
використання сучасних технологій.
уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне
забезпечення для опрацювання кількісних показників психодіагностичних
досліджень;
вміння самостійно планувати та здійснювати психодіагностичну,
консультативну та психокорекційну діяльність;
здатність застосовувати отримані професійні знання та навички у роботі з
різними групами клієнтів;
здатність враховувати та застосовувати у професійній діяльності основні
економічні закони, екологічні принципи, навички соціокультурної та
психологічної компетенції;
уміння враховувати процеси соціально-політичної ситуації України,
правові, етичні та етнічні норми у педагогічній та громадській, суспільнополітичній діяльності, навчально-виховному процесі;
здатність до самовдосконалення та професійного зростання;
навички взаємодії з різними людьми, співпраці з іншими спеціалістами;
здатність до саморегуляції, самоорганізації та самоконтролю.

Професійні профілі випускників:
Бакалавр може займати такі посади:
психолог (у закладах освіти (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні
і спеціалізовані школи, вищі навчальні заклади), 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 послуг, консультативних фірмах;
профконсультант;
спеціаліст із надання допомоги неблагополучним сім'ям;
спеціаліст із соціальної роботи;
голова секції (творчої).

-

консультант медико-психолого-педагогічної комісії;
психолог в органах державної влади та управління;
психолог-консультант;
психолог може також обіймати посади, які не вимагають поглиблених
професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані
переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр за напрямом «Психологія» може продовжити навчання в університеті
на другому циклі вищої освіти (рівень – магістр) за спеціальністю
«Психологія».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка
(розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту»). Стобальна
шкала оцінювання з переведенням у національну шкалу та шкалу ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений
атестаційний екзамен.
Форма навчання:
Денна/Заочна
Директор програми:
Доктор філософських наук, професор Скотна Н.В.

