ОПИС ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (НАПРЯМУ):
053 «ПСИХОЛОГІЯ»
Код і назва спеціальності (напряму): 053 «Психологія»
Назва спеціалізації: -
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: бакалавр з психології Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень, відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінювання ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації - письмовий атестаційний екзамен за фахом (тести і ситуаційні завдання або комплексні тестові кваліфікаційні завдання). Система тестових завдань сформована шляхом оцінювання кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні модулі з комплексу дисциплін навчального плану підготовки бакалавра зі спеціальності 053 «Психологія».
Програмні результати навчання:
здатність використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі;
	вміння використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в навчанні та професійній діяльності;
	збирати та інтерпретувати інформацію та обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань;
	здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
	застосувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань; формувати комунікативні компетенції; управляти комплексними діями або проектами; використовувати іноземну мову на професійному рівні;
	відповідати за професійний розвиток на індивідуальному та груповому рівні;
	відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; 
	навчатись з високим рівнем автономності;
	здатність використовувати методи допомоги населенню, диференціюючи її за актуальними потребами;
	здатність генерувати нові ідеї;
	вміння використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови.
Інформаційно-аналітична діяльність: реферувати та творчо аналізувати наукові джерела з психологічної проблематики, розробляти заходи із психологічного супроводу проведення наукових досліджень, готувати аналітичні та статистичні матеріали для доповідей, звітів, статей тощо, знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти, проводити профорієнтаційну роботу серед різних верств населення.
Організаційна діяльність: розробка моделі сучасного розвитку особистості, розвитку міжособистісних стосунків, розвитку соціально-психологічних явищ, процесів; застосування аналізу моделей у процесі викладання психології, проведення виховної роботи у освітніх закладах та спеціальних установах, викладання психологічних дисциплін у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах, оволодіння психолого- педагогічною майстерністю та методикою викладання психології, здатність проводити психодіагностичне обстеження клієнтів.
Управлінська діяльність: планування складових технологічної та організаційної діяльності, їх удосконалення та здійснення моніторингу, обґрунтуванні, функціональної структури управління з урахуванням психологічних чинників; вміння проводити психологічну експертизу у прикладних сферах діяльності (медичній, юридичній, військовій тощо); проведення соціално-психологічної та ергономічної експертизи на відповідність діючим нормативним вимогам.
Суспільно-конфлітологічна діяльність: розуміння суспільних процесів і вплив на них; здатність ефективно діяти або виконувати певні функції, забезпечувати розв’язання проблем і досягнення позитивних результатів у галузі психології; адекватне розуміння того, як функціонує суспільство, сприйняття власної ролі й ролі інших людей у цьому процесі; наявність внутрішньої мотивації, здібностей і відповідної кваліфікації для діяльності в галузі психології, визначення ознак конфлікту, розробка та втілення заходів взаємодії у конфліктних ситуаціях щодо утримання протиріччя в руслі продуктивного вирішення; вміння проектувати конструктивні конфлікти, здатність продемонструвати відповідні спеціальні знання та вміння, навички управління конфліктними явищами й усунення негативних наслідків конфліктів.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр зі спеціальності 053 «Психологія» може обіймати посади у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів); у закладах охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, спецшколи для дітей-інвалідів, наркологічні та реабілітаційні центри); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації), у компаніях, малих підприємствах та бізнес-структурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у системі Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військових організаціях).
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр зі спеціальності 0;п- «Психологія» може продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» та іншими спорідненими спеціальностями (програма другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня НРК).
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