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Актуальні проблеми психологічного благополуччя суспільства 

примушують викладачів вищої школи до створення освітніх програм 

підготовки психологів, які в подальшому могли б надавати якісну психологічну 

підтримку особистості, допомагати їй в пошуку власної індивідуальності, 

формувати здатність до орієнтації в суспільних процесах [6]. 

У Київському університеті імені Бориса Грінченка вперше в України було 

створено і реалізовано «Освітньо-професійну програму підготовки практичного 

психолога», методологічним базисом якої став cтандарт Європейського 

сертифіката з психології  (EuroPsy) [5]. 

Концепція EuroPsy була офіційно сформульована Європейською 

Федерацією професійних психологічних асоціацій (EFPPA) в 1997 році. Мета 

EuroPsy – уніфікація стандарту компетенцій у всіх країнах Євросоюзу, де 

видається диплом психолога, що сприяє вільному пересуванню спеціалістів-

психологів країнами ЄС [2]. На сьогодні країни Євросоюзу, а також деякі 

окремі університети європейських країн, що не входять до Євросоюзу, 

приєдналися до стандарту EuroPsy [7]. Враховуючи це, ми поставили за мету 

уніфікувати стандарти підготовки студентів спеціалізації «практична 

психологія» з європейським аналогом.  

В «Освітній програмі підготовки магістрів практичної психології» (далі – 

Програма) визначається зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки фахівця, а також визначені 



умови, методи та форми навчання. Програма зорієнтована на реалізацію 

основної стратегії навчання – надання випускникам широкого спектра знань з 

фундаментальних і фахових дисциплін, можливості засвоєння навичок 

самоосвіти, науково-дослідної роботи, розвитку творчих здібностей, своєчасної 

адаптації до складних обставин майбутньої практичної діяльності у нових 

ринкових умовах [1]. 

Термін підготовки магістрів складає 1 рік і 4 місяці. Обсяг Програми 

складають 2700/90 (годин/ кредитів), з яких 45,5 % відведено на вивчення 

навчальних дисциплін додаткових спеціалізацій. Практична підготовка з 

відривом від навчання складає 36,7 % від загального обсягу. За змістом 

Програма оновлена на 60%. 

Зміст Програми спрямований на оволодіння студентами здатності: 

розв’язувати складні задачі і проблеми за допомогою спеціалізованих вмінь та 

навичок у сфері надання психо-консультаційної допомоги як професійної 

діяльності; проводити дослідження та/або здійснювати інновації у процесі 

навчання, що передбачає розгляд альтернативних варіантів при умовах 

невизначеності. 

 Відповідно до Програми, освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно орієнтованого навчання, на засадах 

компетентнісного, системного, інтегративного підходів. Форми навчання, 

передбачені Програмою, включають аудиторні (лекції, практичні, семінарські 

заняття, позааудиторні (індивідуальні консультації, написання та захист 

випускних кваліфікаційних робіт/проектів, практика, самостійна робота). 

Вивчення психологічних дисциплін, що містяться у навчальному плані, 

передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної 

складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами ґрунтовне знання 

студентами практичної психології, сучасних психологічних концепцій, 

практико-орієнтованих і актуальних психологічних першоджерел [3]. 

Викладання дисциплін навчального плану забезпечує формування у 

магістрів фахових (спеціальних) та фахових (професійних) компетентностей, 



готує випускника до самостійної професійної діяльності та продовження освіти. 

Розроблені компетенції майбутнього фахівця відображають основні функції 

практичного психолога, за стандартом EuroPsy. 

Програма передбачає викладання дисциплін загальнонаукового 

(«Методологія та організація науково-психологічних досліджень», «Професійне 

спілкування іноземною мовою»), науково-психологічного («Теорії розвитку 

людини») та професійного профілю («Основи психосоматики»). Враховуючи 

кризові явища в українському суспільстві, у Програму закладено дисципліни, 

які допомагають студентові більш ґрунтовно оволодіти навичками кризової 

інтервенції та подолання стресових та травматичних явищ: «Психологія стресу 

та посттравматичного стресового розладу», «Психокорекційна групова робота», 

«Теорія та практика психотренінгу». Динамічні зміни в ментальності сучасної 

людини потребували блоку нових дисциплін, до якого входять: «Психологія 

ментальності клієнта», «Психологія буденної свідомості».  

Програма ґрунтується на передових наукових результатах сучасної 

психологічної науки і практики, тому передбачає можливість спеціалізації за 

двома напрямками: «Дитяча психологія» та «Консультаційна психологія». Ці 

спеціалізації пропонують перелік дисциплін, окремі з яких являють собою 

унікальну пропозицію в освітньому просторі України: «Основи 

короткотривалої психотерапії», «Багаторівневість комунікацій у професійному 

психологічному супроводі», «Консультування осіб з віктимною поведінкою», 

«Консультування з проблем батьківсько-дитячих стосунків». 

Слід зауважити, що Програма включає в себе інтегративні спецкурси та 

практикуми, метою яких є сприяти отриманню практичного досвіду 

особистісної психокорекції та оволодінню практичними навичками ведення 

консультативного процесу з клієнтами різних вікових категорій. Заслуговує на 

увагу спрямованість Програми на практичну роботу зі студентами у форматі 

тренінгу, малих психокорекційних груп та самостійної психологічної практики 

під наставництвом викладачів-практиків [8]. 



Попри професійну орієнтацію Програми, вона сполучена із науково-

дослідними аспектами, адже розробка стратегії психологічної допомоги є 

своєрідним дослідженням, що має ґрунтуватися на наукових засадах. Тому 

навчальним планом передбачено захист магістерських кваліфікаційних робіт, у 

тематиці яких присутній значний психопрактичний компонент.Однією з умов, 

передбачених Болонською угодою у сфері освіти, є контроль якості 

навчального процесу [3]. Відтак, основною складовою частиною системи 

контролю якості навчального процесу є контроль знань студентів [4]. 

По закінченню навчання за Програмою у магістрів формуються здатності 

виконувати посадові обов’язки практичного психолога в системі освітніх 

закладів, викладача психологічних дисциплін, психолога-консультанта в 

консультаційних центрах, психолога у відділах управління персоналом 

підприємств, фахівця з профорієнтації, консультанта центральної психолого-

медико-педагогічної комісії, експерта, ведучого тренінгових груп, менеджера 

психологічних проектів у сфері дитячої та консультативної психології. 

У програмі визначено нормативний зміст навчання, встановлені вимоги 

до змісту, обсягу й рівня освітньої та професійної підготовки майбутнього 

фахівця. Також визначені умови, методи та форми навчання відповідно до 

положень про організацію освітнього процесу, описано внутрішню систему 

забезпечення якості. У новій програмі підсилено науково-прикладну 

компоненту підготовки, збільшено кількість практико-орієнтованих дисциплін. 

Таким чином, охоплення широкого спектра сучасних академічних та 

професійних дисциплін забезпечує для випускників можливості скласти 

достойну конкуренцію серед фахівців цього напрямку та зайняти гідне місце у 

професійному середовищі. 
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