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ПІДСУМКИ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПСИХОЛОГІЯ» 

 

 

Ступінь вищої освіти - другий  

Галузь знань - «05 Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність - «053 Психологія» 

Дата затвердження попередньої редакції ОП - 30.06.2020  

Терміни громадського обговорення ОП - 24.05.2021 - 01.09.2021 

 

ПІБ 

стейкголдера 

Категорія 
(НПП, 

роботодавець, 
здобувач 
освіти, 

випускник) 

Науковий 
ступінь/вчене 

звання, 
займана посада 

(місце роботи) 

До якого розділу 

ОП пропонують 

ся зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 
Нова редакція 
розділу ОП 

П
р

и
м

іт
к

и
 

ТовстоногЛ.М. Випускник, 

роботодавець 

директор КЗ 

«Чебанівський» 

ЗДО «Дзвіночок» 

І. ПРОФІЛЬ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

ВК. 2. Організаційна 

психологія 

Замінити на 

дисципліну, яка 

забезпечить 

психодіагностичну 

компетентність 

ВК 2. Актуальні 

проблеми загальної 

та візуальної 

психодіагностики 

 

ІгнатовичО.М. НПП  Доктор 

психологічних 

наук, старший 

науковий 

співробітник, 

завідувач відділу 

психології праці 

Інституту 

педагогічної 

освіти і освіт 

дорослих імені 

Івана Зязюна 

НАПН України 

І. ПРОФІЛЬ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

Магістр психології 

здатний виконувати 

професійні види 

робіт й обіймати 

посади в 

психологічних, 

психотерапевтичних, 

консультативних 

службах; у 

соціальних 

організаціях (центри 

соціальних служб 

Удосконалити  

ОПП в частині 

«Придатність 

випускників до 

працевлаштування» 

Виключити ті 

спеціальності для 

працевлаштування, 

які не 

забезпечуються 

освітніми 

компонентами 

ОПП 

Магістр психології 

здатний виконувати 

професійні види 

робіт й обіймати 

посади в 

психологічних, 

психотерапевтичних, 

консультативних 

службах; у 

соціальних 

організаціях (центри 

соціальних служб 
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для сім’ї, дітей та 

молоді, дитячі 

центри творчості і 

дозвілля, будинки 

пристарілих, 

інвалідів); у 

закладах охорони 

здоров’я (лікарні, 

поліклініки, 

спецшколи для 

дітей-інвалідів, 

наркологічні та у 

закладах освіти 

(психолог, асистент, 

викладач закладу 

вищої освіти); в 

інших установах, 

організаціях різних 

видів діяльності та 

форм власності. 

Згідно з 

Національним 

класифікатором 

України, 

(«Класифікатор 

професій») магістри 

психології придатні 

до 

працевлаштування 

за такими 

професіями:  

2445 - Професіонали 

у галузі психології 

для сім’ї, дітей та 

молоді, дитячі 

центри творчості і 

дозвілля, будинки 

пристарілих, 

інвалідів); у 

закладах охорони 

здоров’я (лікарні, 

поліклініки, 

спецшколи для 

дітей- інвалідів), у 

вищих, професійних 

та загальноосвітніх 

навчальних закладах 

(психолог, асистент, 

викладач вищого 

навчального 

закладу); в інших 

установах, 

організаціях різних 

видів діяльності та 

форм власності. 

Згідно з 

Національним 

класифікатором 

України, 

(«Класифікатор 

професій») магістри 

психології придатні 

до 

працевлаштування 

за такими 

професіями:  
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2445.1 - Молодший 

науковий 

співробітник 

(психологія) 

2445.1 - Науковий 

співробітник 

(психологія) 

2445.2 - Практичний 

психолог; 

2445.3 - Науковий 

співробітник-

консультант 

(психологія) 

1229.4 (22027) - 

Завідувач практики 

(виробничої, 

навчальної); 

1229.7 - Начальник 

центру 

(психологічного 

забезпечення, 

соціально-трудової 

реабілітації 

дорослих, з надання 

соціальних послуг 

тощо); 

1229.7 - Завідувач 

психолого-медико-

педагогічної 

консультації 

1232 - Головний 

психолог 

2445 - Професіонали 

у галузі психології 

2445.1 - Молодший 

науковий 

співробітник 

(психологія) 

2445.1 - Науковий 

співробітник 

(психологія) 

2445.2 - Практичний 

психолог; 

2445.3-Науковий 

співробітник-

консультант 

(психологія) 

1229.4 (22027) 

Завідувач практики 

(виробничої, 

навчальної); 

2310.2 Викладач 

вищого навчального 

закладу 
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2340 - Консультант 

психолого-медико-

педагогічної 

консультації 

2310.2 - Викладач 

закладу вищої освіти 

Грозний І.С  НПП Доктор 

економічних 

наук, професор, 

завідувач 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ІІ.  ПЕРЕЛІК  

КОМПОНЕНТ  

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  

ПРОГРАМИ ТА  

ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Логіко- 

структурна  

схема  

підготовки  

фахівця 

Удосконалити 

ОПП у частині 

розроблення 

логіко- 

структурної схеми  

підготовки 

фахівця.  

Удосконалити 

схему з 

урахуванням 

реалізації освітніх 

компонентів 

відповідно до 

навчальних 

семестрів. 

Логіко-структурну 

схему підготовки 

фахівця 

доопрацьовано  

 

 

Клочко А.О.  Роботодавець  Психологічних 

наук, кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

керівник 

Громадської 

організації 

«Результативни 

й старт 

ультраактивного 

розвитку 

суспільства» 

І. ПРОФІЛЬ 
ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

2. Мета освітньої 

програми  

Метою освітньої 

програми є надання 

здобувачам вищої 

освіти 

фундаментальних 

знань з теорії та 

практики психології, 

а також розвиток 

загальних і фахових 

компетентностей, 

Удосконалити 

ОПП у частині 2 

мету освітньої 

програми, а саме 

чітко визначити та 

вказати основні 

цілі програми. 

2. Мета освітньої 

програми  

Метою освітньої 

програми є 

фундаментальна та 

прикладна 

підготовка фахівців 

у галузі психології з 

широким доступом 

до 

працевлаштування, 

розвиток загальних і 
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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. 

фахових 

компетентностей, 

що необхідні для 

успішного 

здійснення 

професійної і 

дослідницько-

інноваційної 

діяльності, надання 

можливостей 

професійного 

розвитку, 

самоактуалізації та 

самореалізації, 

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 

Максимов 

М.В.  

НПП Доктор 

психологічних 

наук, доцент, 

ІІ.  ПЕРЕЛІК  

КОМПОНЕНТ  
Перелік  

компонент  

ОПП 

Назви дисциплін 

за вибором 

здобувача не 

«Перелік вибіркових 

компонент 

здобувачів вищої 
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професор 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

прописувати в 

переліку 

компонент ОПП, а  

подати окремим 

списком як 

«Перелік 

вибіркових 

компонент 

здобувачів вищої 

освіти другого 

(магістерського) 

рівня» 

освіти другого 

(магістерського) 

рівня» приведено у 

відповідність до 

пропозиції 

Педько О.П. Здобувач 

освіти групи 

ПС-20-11-зМ 

старший 

викладач 

кафедри 

педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

освіти 

КОІПОПК 

ІІ.  ПЕРЕЛІК 

КОМПОНЕНТ 

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

ВК 3. Проектування 

життєвого шляху 

особистості 

Замінити на 

дисципліну, яка 

посилить 

професійну 

компетентність 

щодо роботи з 

особами які 

переживають 

кризи  

ВК 3. Психологія 

життєвих криз 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                     І.С.Грозний 

 

Секретар                                                                                     О.В. Фархшатова 

 

 


