
 

Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

першого (бакалаврського) рівня  вищої освіти, 2022 

 
№ Пропозиція Автор (хто 

вносить) 

Дата 

внесенн

я 

Запроваджені зміни  Документ, 

дата затв. 

змін 

1 Привести у 

відповідність до 

Стандарту першого 

(бакалавсрького) рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 053 

Психологія 

Робоча 

група  

11.06.19 ОП приведено у 

відповідність до 

Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 053 

Психологія  

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

12 від «11» 

червня 2019 р. 

2 Розширити зміст 

освітніх компонентів 

задля забезпечення 

формування у 

здобувачів компетенцій 

для роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами  

 

Роботодаве

ць (Лічман 

В.В.) 

27.08.20 До ОК «Психологічна 

служба в закладах 

освіти» додано тему: 

«Робота практичного 

психолога в ІРЦ», до ОК 

«Психологічна 

корекція» у рамках 

існуючих тем додані 

питання, що 

розкривають зміст 

корекції дітей з ООП 

Протокол  

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

1 від «27» 

серпня 2020 р. 

3 Узгодити мету ОП до 

місії, візії ДДДПУ, 

уточнити фокус ОП  

Робоча 

група  

27.08.20 Уточнено ОП в частині 

уточнення мети та 

основного фокусу ОП 

«Практична психологія» 

відповідно місії та візії 

Університету. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

1 від «27» 

серпня 2020 р. 

4 Адаптувати програму 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

до умов дистанційного 

навчання 

Роботодаве

ць (Лічман 

В.В.) 

29.01.20

21 

 

У програму практичної 

підготовки здобувачів 

додано перелік завдань 

адаптованих до вимог 

дистанційного навчання.   

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології  № 

7 від 

29.01.2021 

5 Урахувати необхідність 

поглиблення 

компетенцій у 

студентів з техніки 

безпеки. 

Роботодаве

ць 

(Какакулов

а І.А.)  

10.06.20

21 

Проведено зустріч із 

завідувачами загально-

університетських 

кафедр щодо 

необхідності адаптації 

змісту навчальних 

дисциплін до 

спеціальності 053 

Психологія (ОПП 

Практична психологія) 

задля формування у 

здобувачів компетенцій 

з техніки безпеки, 

необхідних для роботи 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

12 від 10 

червня 2021 р. 



практичного психолога.  

6 Передбачити 

необхідність 

поглиблення 

компетенцій у 

студентів необхідних 

для роботи з 

підлітками, що мають 

певні девіацій 

(суїцидальні наміри та 

ін.), та знання правових 

засад для роботи з цими 

категоріями осіб. 

Роботодаве

ць 

(Котляров 

О.В.)  

21.12.21 Включено теми до таких 

ОК: 

«Практична психологія в 

ЗО (шкільна)» (3 курс, 6 

семестр) – тема: 

«Система психологічної 

профілактики і корекції 

суїцидальної поведінки 

школярів»,  

«Вікова психологія» - 

тема: «Психологія 

девіантої поведінки 

підлітків та школярів». 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

5 від 21 

грудня 2021р. 

7 Оновити методи 

викладання 

обов’язкових ОК 

Робоча 

група  

10.06.21 Ухвалено рішення 

використовувати при 

викладанні обов’язкових 

ОК інтерактивних 

методів навчання 

(тренінгових вправ, веб-

квестів, онлайн ігор, 

інтерактивних 

презентацій, аналіз 

історій та ситуацій та 

ін.) задля забезпечення 

формування у 

здобувачів знань, умінь, 

комунікації, 

автономності та 

відповідальності 

відповідно до оновлених 

дескрипторів НРК. 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

12 від 10 

червня 2021 

р.- 

8 Внести зміни в шаблон 

та зміст ОП відповідно 

до рішень та наказів 

ДДПУ за результатами 

проведених 

акредитаційних 

експертиз: 

 

- переглянути крайню 

дату розгляду / 

перегляду та 

затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ - 

червень 2022р. (тобто 

до початку вступної 

компанії); 

- додати до ОП 

таблицю пропозицій та 

внесення змін; 

2. Компетентності (ЗК, 

Робоча 

група  

22.06.22 Оновлено ОП відповідно 

наказів ДДПУ 

Наказу 

ДДПУ №13 

від 13.01.22 

«Щодо 

вдосконаленн

я освітніх 

програм» (за 

результатами 

акредитаційни

х експертиз); 

Наказу ДДПУ 

від 28.01.22 

«Щодо 

затвердження 

переліку 

обов’язкових 

дисциплін», 



СК, ПК) та ПРН 

розділити на ті, що 

визначаються 

Стандартом ВО 

спеціальності та ті, що 

формуються 

розробниками ОП 

самостійно відповідно 

до предметної 

спеціальності. 

3. Додати розширену 

таблицю відповідності 

освітніх компонентів 

(ОК) компетентностям 

(ЗК/СК) та програмним 

результатам навчання 

(ПРН). 

4. Розширити 

варіативність вибору 

вибіркових дисциплін 

до трьох. 

5. Вилучити блочну 

систему вибору та 

додати можливість 

широкого 

вибору дисциплін. 

6. Орієнтовні переліки 

пропонованих 

вибіркових дисциплін 

подати у 

Додатках. 

9 У перелік обов’язкових 

освітніх компонентів 

додати ОК 

«Політична 

психологія», 

«Етнопсихологія», 

«Психологічний 

супровід 

інклюзивної освіти», 

«Тренінг з тайм-

менеджменту». 

Лічман В.В. 

(роботодаве

ць, 

«Психологі

чний 

супровід 

інклюзивно

ї освіти»); 

Галушко Л.

Я. 

(представн

ик 

академічної 

спільноти, 

«Етнопсихо

логія»);  

Кузнецова 

А.М. 

(представн

ик 

здобувачів, 

22.06.22 У перелік обов’язкових 

освітніх компонентів 

включено ОК 

«Політична психологія», 

«Етнопсихологія», 

«Психологічний 

супровід 

інклюзивної освіти», 

«Тренінг з тайм-

менеджменту». 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

11 від 22 

червня 2022 р. 



«Тренінг з 

тайм-

менеджмен

ту», 

«Політологі

я») 

10 Розширити ОК 

«Психологічна 

корекція» практичним 

матеріалом 

та замінити його на ОК 

«Психологічна корекція 

з практикумом». 

Головко 

В.А. 

(роботодаве

ць) 

22.06.22 Розширено ОК 

«Психологічна 

корекція» практичним 

матеріалом 

та замінено його на ОК 

«Психологічна корекція 

з практикумом». 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

11 від 22 

червня 2022 р. 

11 Передбачити 

формування фахової 

компетентності, яка 

забезпечить можливість 

роботи психолога з 

дітьми з ООП 

Лічман В.В. 

(роботодаве

ць)  

22.06.22 У перелік фахових 

компетентностей додано 

ФК 13 «Знати методики 

роботи психолога з 

особами з особливими 

освітніми потребами», 

забезпечено її 

формування 

обов’язковими ОК 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

11 від 22 

червня 2022 р. 

12 Додати курсову роботу 

з експериментальної 

психології  

Митник 

О.Я. 

(представн

ик 

академічної 

спільноти)  

22.06.22 Додано курсову роботу з 

експериментальної 

роботи  

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

11 від 22 

червня 2022 р. 

13 Додати у перелік 

програмних навчальних 

результатів 

«Застосовувати основні 

психотерапевтичні 

техніки у процесі 

надання 

психологічної 

допомоги людині в 

посткризовий та 

посттравматичний 

період» 

Галушко Л.

Я. 

(представн

ик 

академічної 

спільноти, 

22.06.22 Додано у перелік 

програмних навчальних 

результатів ПРН 19 

«Застосовувати основні 

психотерапевтичні 

техніки у процесі 

надання 

психологічної допомоги 

людині в посткризовий 

та посттравматичний 

період» 

Протокол 

засідання 

кафедри 

практичної 

психології № 

11 від 22 

червня 2022 р. 

 

Завідувачка  кафедри практичної психології   -   Панасенко Е. А. 

Гарант  освітньої програми     -   Дметерко Н. В. 

 

 


