
Засідання №1 науково-методологічного семінару кафедри психології від 

6.09.2021 

 

Виступили: 

1. Доц. Гупаловська В.А. представила план роботи науково-методологічного семінару 

кафедри психології. Проф. Грабовська С.Л. закликала до виступів аспірантів. 

2. Доц. Кліманська М.Б. доповіла на тему “Аналіз структури ОП бакалаврату: перспективи 

розвитку і доповнення”. 

Перегляд освітньої програми підготовки бакалаврів здійснюється на постійній 

основі на підставі змін в нормативно-правовій базі МОН України, пропозицій членів 

робочої групи освітньої програми, викладачів, студентів та зовнішніх стейкхолдерів. 

Перегляд програми у 2019 році був зумовлений затвердженням Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Враховуючи пропозиції стейкхолдерів, уточнені мета, основні характеристики, перелік 

компетентностей і програмні результати навчання, перелік дисциплін, деталізовані 

структурно-логічна схема і форми атестації здобувачів, описані вимоги до системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

У 2020 році внесено зміни в структуру нормативних та вибіркових навчальних 

дисциплін. До нормативних додано Психологію сексуальності та Психологічну службу; з 

блоку вибіркових дисциплін перенесено до нормативних Юридичну психологію, 

Психологію впливу та Методичний семінар з підготовки курсової та кваліфікаційної 

роботи. До вибіркових увійшли блоки дисциплін 1 «Клінічна психологія», 2 «Психологія 

управління», 3 «Педагогічна психологія», а також введено нову дисципліну Арт-методи у 

роботі психолога. 

У 2021 році зміст програми був проаналізований на предмет її відповідності 

професійному стандарту практичного психолога закладу освіти та практичного психолога 

соціальної сфери. Також, на основі рекомендацій стейкхолдерів була додана ще одна 

компетентність – здатність застосовувати уміння та навички для вирішення психологічних 

проблем, які виникають у кризових ситуаціях та ситуаціях з високим рівнем ризику і 

невизначеності (воєнний конфлікт, пандемія тощо), а також внесені зміни до структури 

освітніх компонент: в циклі професійної та практичної підготовки дисципліна Інженерна 

психологія була замінена на Методики і техніки інтерактивного навчання, а до дисциплін 

вільного вибору додано Стресостійкість в умовах воєнного конфлікту, Психологію щастя, 

Сучасні теорії свідомості, Материнство у контексті самовизначення сучасної жінки, 

Позитивну психологію. В блоці вибіркових дисциплін «Педагогічна психологія» замінено 



Роботу шкільного психолога з батьками на Психологічну підтримка школярів у 

переживанні горя при втраті. 

Перспективи розвитку освітньої програми пов’язані з вдосконаленням якості 

навчального процесу, розвитком практичної складової підготовки бакалаврів, 

активізацією наукових публікацій викладачів, розширенням сфери міжнародної співпраці, 

зростанням наукового потенціалу групи забезпечення освітньої програми, зміцненням 

матеріальних ресурсів, активізацією волонтерської діяльності. 
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