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Лукіянчук Алла Миколаївна,  

вчена секретарка БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка,  

заступниця голови Ради з якості,  

член проєктної групи ОПП «Психологія» 

 

Як показали результати дослідження ринку праці, підготовка 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних психологів, які володіють 

відповідними компетенціями-знаннями інноваційного характеру, уміннями їх 

практичного застосування, розумінням проблем психологічного розвитку 

особистості та функціонування соціально-психологічних явищ і процесів, 

знаннями та вміннями психодіагностичної, консультативної та 

психокорекційної роботи психолога у різних сферах життєдіяльності людини, 

досвідом розробки новітніх технологій навчання та виховання, сучасними 

методами викладання, а також забезпечують консультаційну підтримку у 

виконанні наукових досліджень, що спрямовані на отримання нових наукових 

знань, підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи є нагальним 

питанням вищої освіти у сучасних умовах сталого розвитку освіти в Україні. 

Представлена на обговорення освітньо-професійна програма 

«Психологія» передбачає підготовку здобувачів освіти на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки, спеціальності 053 Психологія. 

Освітньо-професійну програму «Психологія» розроблено проєктною 

групою Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» у складі: 

Голова проєктної групи (гарант освітньої програми): 

Торба Наталія Григорівна кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО». 

Члени проєктної групи: 

Максимов Микола Володимирович, доктор психологічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО 

ДЗВО «УМО»; 



Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО». 

При розробці освітньо-професійної програми «Психологія» враховані 

вимоги Стандарту вищої освіти України із галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія» за рівнем вищої освіти – 

другий (магістерський) (затверджено та введено в дію наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 564); листа МОН про освітньо-

професійні програми від 28.04.2017 р. № 1/9-239; також програму розроблено 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»; Постанов 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» (у редакції від 25.06.2019 р.), від 29.04.2015 

р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», від 30.12.2015 р. № 1187 

«Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти», «A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles 

Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes. Bilbao, 

Groningen and The Hague, 2010», інших нормативних та розпорядчих 

документів, у тому числі внутрішніх нормативно-правових документів БІНПО. 

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 053 «Психологія» – за 

рівнем вищої освіти – другий (магістерський) містить єдиний комплекс освітніх 

компонентів, спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або 

освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій); встановлює 

їх логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), які повинен опанувати здобувач вищої освіти.  

Освітня програма зорієнтована на поглиблену фундаментальну 

підготовку фахівців у галузі психології, здатних до розв’язання складних 

практичних та науково-дослідницьких завдань і у сфері професійної діяльності 

психолога. 

Перевагами освітньо-професійної програми «Психологія» є : 

1. Освітня складова програми передбачає викладання теоретичних та 

прикладних профільних дисциплін. 

2. Поглиблені практико-орієнтовані лекційні курси, науково-практичні 

семінари, практичні тренінгові заняття.  

3. Логічна структура освітньої програми, яка відображає відповідність 

національних стандартів вищої освіти до міжнародних вимог професійної 

освіти з підготовки фахівців-психологів. 

4. Використання сучасних освітніх технологій.  

5. Студентоцентроване і проблемно-орієнтоване навчання.  



 

Метою освітньо-професійної програми є надання здобувачам вищої 

освіти фундаментальних знань з теорії та практики психології, а також розвиток 

загальних і фахових компетентностей, що достатні для успішного здійснення 

професійної і дослідницько-інноваційної діяльності, удосконалення вмінь і 

навичок для ефективної роботи в галузі соціально-психологічного 

забезпечення, згідно з етичними принципами та кодексом психолога, що 

відповідає сучасним світовим вимогам до фахівців з  психології відповідно 

другому (магістерському) рівню вищої освіти 

Опитування здобувачів освіти виявило що програма  на 80% відповідає 

запитам практичної підготовки психологів у закладах та організаціях, де 

передбачено зазначену посаду.  

Аналіз матеріалів практики здобувачів вищої освіти підтверджує 

отримані при опитуванні результати. 

Серед пропозицій, наданих ключовими стейкголдерами для 

удосконалення програми, уваги потребує аспект, що стосується підготовки 

фахівців за ОПП «Психологія» для роботи з дітьми з ООП. 

 


