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До процесу розробки перегляду та моніторингу Освітньої програми за 

спеціальністю 053 Психологія було залучено потенційних роботодавців,  

стейхолдерів, практикуючих психологів. Обговорювалась відповідність 

змісту освітньо-професійної програми «Психологія» сучасним вимогам 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053. 

В  роботі брали участь: 

Клочко А.О. – президентка ГО «Результативний старт 

ультраактивного розвитку суспільства» докторка психологічних наук 

Щербатюк О.В. – викладачка Білоцерківської філії Академії 

пенітенціарної служби України,  

Василиненко Віктор Михайлович Директор НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області. 

Надіров Самандар Алієвич  Директор Слов’янського 

багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім.. П.Ф. 

Кривоноса. 

Було проаналізовано ефективність і якість освітньої програми, 

обговорені питання, що стосуються актуалізації освітньої програми, 

організації практик, формування переліку дисциплін вільного вибору. 

Всі учасники були одностайні у думці щодо важливості та актуальності 

підготовки фахівців – психологів з огляду на непросту ситуацію, що склалася 

в українському суспільстві в останні роки. Тому започаткована в БІНПО 

підготовки фахівців психологів дозволяє в певній мірі задовольнити потребу 

ринку праці у таких фахівцях.  

Працюючи над змістом ОПП, особливу увагу було приділено тому, 

щоб програма була спрямована на здобуття навичок розуміння природи, 

функцій і механізмів психічних явищ та застосуванням психологічних знань 

в умовах професійної діяльності психолога це дозволить підготувати 



фахівців, які можуть займати низку посад: фахівця із соціальної роботи, 

консультант-психолог на підприємствах, практичного психолога, психологи 

у правоохоронних органах  та ін. 

Були відзначені переваги ОПП: програма пропонує комплексний підхід 

до підготовки психолога і реалізує його через теоретичне навчання й 

практичну підготовку, а її структура передбачає динамічне, інтегративне та 

інтерактивне оволодіння знаннями із психології для застосування їх в умовах 

професійної діяльності. Розглядали й аналізували перелік компетентностей 

випускника. 

Клочко А.О.  розкрила зміст та подала короткий аналіз освітньої 

програм для обговорення.  

Щербатюк О.В. проаналізувала  вибіркові компоненти освітніх 

програм.  

Керівники практики Василиненко В.М. та Надіров Самандар Алієви  

прокоментували цикл професійної підготовки освітніх програм.  

Розглядались шляхи розвитку академічної мобільності і можливості 

застосування інноваційних психолого-педагогічних технологій у підготовці 

психологів, були окреслені шляхи розширення можливостей практичного 

спрямування підготовки фахівців.  

Також була зосереджена увага учасників на особливостях 

студентоцентрованого підходу та розвитку особистісно-професійних якостей 

майбутніх фахівців-психологів, відображенню цих підходів в освітній 

програмі. 

Водночас, було зазначено, що потребують внесення змін у обов’язкову 

та вибіркову компоненти програми шляхом перенесення окремих дисциплін 

на інші семестри, об’єднання окремих дисциплін, що поліпшить логіку 

підготовки фахівця. Запрошені спеціалісти-психологи звернули увагу на 

необхідність підготовки психологів з урахуванням прив’язки до регіональних 

потреб адекватних вимогам сучасного ринку праці. 

За результатами роботи вироблено спільні пропозиції щодо 

поліпшення якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 

«Психологія». 

 


