
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Психологія» на здобуття першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія», 
галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Актуальність підготовки бакалаврів зі спеціальності 053 «Психологія» 
зумовлена соціальною ситуацією розвитку українського суспільства, яке 
перебуває на сьогодні в ситуації хронічного стресу, нервового 
перевантаження, неможливістю задовольнити базову потребу в безпеці, 
виникненням різноманітних психічних реакцій на ситуацію війни, загрозу 
життя та стану невизначеності. Тому, підготовка кваліфікованих фахівців- 
психологів, які здатні здійснювати психологічну допомогу особистості в 
умовах невизначеності є вкрай необхідним та актуальним завданням для 
вищої освіти України.

Освітньо-професійна програма «Психологія», що подана на рецензію, 
розроблена і затверджена Кременчуцьким національним університетом імені 
Михайла Остроградського з урахуванням сучасних вимог до професійної 
діяльності психолога, потреб ринку праці та пропозицій стейкхолдерів. 
Освітньо-професійна програма (ОПП) для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» розроблена на основі 
Стандарту вищої освіти за спеціальністю «Психологія», визначає обсяг 
кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття першого (бакалаврського) рівня, 
вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та 
відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.

Рецензована освітньо-професійна програма включає в себе цикли 
загальної, професійної підготовки, що сприяє формуванню наукових уявлень 
про природу психіки, про методи та результати дослідження психічних явищ, 
розвиває здатність до застосування психологічних знань в умовах 
професійної діяльності. Освітньо-професійна програма забезпечує практичну 
підготовку здобувачів шляхом логічного переходу від навчальної (психолого- 
педагогічної) до психодіагностичної та виробничої практик як на базі 
закладів дошкільної, середньої освіти, так й організаціях та закладах 
м. Кременчука, які мають штатних психологів та здійснюють психологічну 

допомогу особистості.



Основний фокус освітньо-професійної програми спрямований на 
підготовку висококваліфікованого фахівця, який володіє системою 
психологічних знань, базових категорій і понять, закономірностей і 
механізмів формування психіки, проблем розвитку психічних явищ на різних 
етапах онтогенезу; спроможного надавати психологічну допомогу 
особистості (психодіагностика, консультування, психокорекція) з 
урахуванням вікового критерію, що проявляється в логічно побудованій 
системі впровадження освітніх компонентів в загальну структуру освітньої

Освітня програма має чітко визначені фахові компетентності, 
програмні результати, форми атестації, що дозволяє здобувану освіти 
отримати необхідні знання та практичні уміння, бути 
конкурентоспроможним на ринку праці. Впровадження в ОПП «Психологія» 
таких обов’язкових ОК, як «Логіка наукових досліджень на академічного 
письма», «Експериментальна психологія», «Психодіагностика з 
практикумом» дозволить здобувачам набути фахових компетентностей щодо 
самостійного планування, організації та проведення психологічного 
дослідження; здатність презентувати результати власних досліджень усно / 

письмово для фахівців і нефахівців.
Зміст та структура освітньої програми відповідають проблемам 

сьогодення, контрольні заходи, форми та методи навчання відповідають
принципам студентоцентризму.

за необхідне рекомендувати для впровадження у 
національному університеті імені Михайла

Вважаємо
Кременчуцькому
Петроградського рецензовану освітньо-професійну програму «Психологія» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Психологія».
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