РЕ Ц Е Н ЗІЯ
на освітньо-проф есійну програм у
053.00.05 Екстремальна та кризова психологія
підготовки другого (м агістерського) рівня вищ ої освіти,
розроблену робочою групою кафедри загальної,
вікової та педагогічної психології
К иївського університету імені Б ориса Грінченка
С кладності соціально-економ ічного розвитку вітчизняного суспільства,
військові дії, екологічні та техногенні проблеми гостро актуалізую ть питання
безпеки, збереж ення життя і здоров’я громадян. Ця ситуація відображ ає
актуальність

запитів

підготовці

кваліф ікованих

ф ахівців-психологів

з

м ож ливістю надання кваліф ікованої психологічної допомоги населенню при
виникненні надзвичайних обставин та ситуацій, п о в ’язаних з підвищ еним
проф есійним ризиком , небезпекою для життя та зд оров’я, та психологічного
супроводу особистості, яка переж иває кризовий стан.
О світньо-проф есійна програм а 053.00.05 - Е кстрем альна та кризова
психологія

підготовки

розроблена робочою

другого

групою

(м агістерського)

викладачів

рівня

кафедри

вищ ої

загальної,

освіти,

вікової та

педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка,
поєднує необхідні складові змісту, зокрем а передмову, освітній профіль і
навчальний план. П ередм ова м істить обґрунтування актуальності оновлення
освітньої програм и для якісної підготовки психологічних кадрів, інформацію
щ одо розробників, рецензентів цього документу, а також зазначені терміни
його запровадж ення там перегляду.
П редм етним фокусом освітнього профілю є виклад найбільш важ ливих
результатів програм и вищ ої освіти на здобуття рівня м агістра психології.
С пецифіка представленої програми розкривається через призму надання
спеціальної освіти в області теоретичної та прикладної психології, а метою
постає

підготовка сучасного

надавати

кваліф іковану

перебування

в

конкурентоспром ож ного

психологічну допомогу

екстрем альних

і

кризових

фахівця, здатного

особистості з досвідом

ситуаціях,

створю вати

і

реалізовувати проф ілактичні та реабілітаційні програми безпечної взаємодії
лю дини з середовищ ем і збереж ення її психологічного зд о р о в’я. П рикладна
проф есійна орієнтація освітньої програми концентрує два перспективних
напрями працевлаш тування випускника - посаду психолога-консультанта у
закладах освіти, охорони здоров’я, соціальної допом оги населенню , а також
психолога-реабілітолога в органах держ авного управління й оборонних,
силових

і

правоохоронних

структурах,

пенітенціарній

службі,

на

підприємствах і організаціях, п ов’язаних з підвищ еним

ризиком

праці.

П ерспективам и подальш ого навчання зазначено м ож ливість навчатися за
програмою третього циклу для здобуття наукового ступеня доктора філософії
з психології. Безсум нівним и перевагами реалізації освітньої програми для
здобувачів другого рівня вищ ої освіти є практико-орієнтований стиль їх
навчання з акцентом

на особистісному та проф есійному саморозвитку

студентів. Зваж аю чи на другий рівень вищ ої освіти доречним є поєднання
аудиторних занять із самостійною та дослідницькою роботою . П оглиблена
теоретична

компетентність

підкріплю ється

ф ормуванням

прикладних

проф есійних навичок під час виробничої практики. Під час останнього року
навчання 100 % часу відводиться на практику.
О світній

проф іль

містить

ключові

програмні

компетентності

та

результати навчання, що відповідає студентоцентрованом у спрямовуванню
змісту освітньо-проф есійної програми. Результатом успіш ного засвоєння
змісту ф ахової підготовки випускниками є їх інтегральна компетентність здатність до успіш ного здійснення проф ілактичного та консультаційного
психосоціального
реагування

впливу,

реалізації заходів

екстреного

психологічного

та надання посткризової психологічної підтримки. Критерієм

загальної успіш ності ф ахової підготовки студентів, що здобуваю ть освітній
рівень

магістра,

є

атестація

випускників,

яка

проводиться у

формі

прилю дного захисту м агістерського науково-проф есійного проекту.
О світня програм а зосередж ує перелік об ов’язкових і вибіркових освітніх
компонент і структурно-логічну схему їх реалізації у освітньому процесі
відповідно до навчального плану підготовки м агістрів психології. Доречним
надбанням

освітньо-проф есійної

програми

є

сформовані

матриця

відповідності програм них компетентностей освітнім компонентам, а також
матриця

забезпечення

програмних

результатів

навчання

відповідними

освітніми компонентами.
Беручи до уваги актуальність, зм істовність і прикладну значущ ість
розробленої

викладачами

психології

освітньої

психологія,

м ож на

кафедри

програми

загальної,
053.00.05

реком ендувати

вікової

та

Е кстрем альна

цей нормативний

педагогічної
та

докум ент

кризова
до

запровадж ення та реалізації в освітній проце^ДСигфСІшго університету імені
Бориса Грінченка.
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РЕ Ц ЕН ЗІЯ
на освітню програм у 053.00.05 Екстрем альна та кризова психологія
підготовки здобувачів вищ ої освіти другого (м агістерського) рівня
(галузь знань 05 С оціальні та поведінкові науки,
спеціальність 053 П сихологія), розроблену робочою групою кафедри
••

•

••

•

••

•••

загальної, вікової та педагогічної психологи

К иївського університету імені Бориса Г рінченка
П роф есія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань,
вимагає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому,
разом

з

теоретичним и

ф ундаментом

знаннями

і

проф есійним и

вміннями,

які

є

будь-якої професії, молодь, навчаю чись, отримує фахову

психологічну підготовку, і потребує комплексного психолого-педагогічного
підходу до створення ум ов особистісного розвитку в процесі професійного
становлення особистості.
О світньо-проф есійна

програма

053.00.01

-

П сихологія

підготовки

другого (м агістерського) рівня вищ ої освіти, розроблена робочою групою
викладачів каф едри загальної, вікової та педагогічної психології Київського
університету імені Бориса Г рінченка містить передмову, освітній профіль і
навчальний план. У передмові освітньо-проф есійної програми міститься
інформація

про

її

розробників

та

рецензентів,

а

також

терм іни

її

запровадж ення та перегляду.
С пециф іка рецензованої програми визначається предметним фокусом
освітнього

проф ілю ,

конкурентоспром ож ного

який

м ає

фахівця,

на

меті

здатного

підгоі'овку
надавати

сучасного

кваліфіковану

психологічну допом огу особистості з досвідом перебування в екстремальних
і

кризових

реабілітаційні

ситуаціях,
програм и

створю вати

і

реалізовувати

безпечної взаєм одії лю дини

проф ілактичні
з

середовищ ем

та
і

збереж ення її психологічного зд о р о в’я. Такий підхід дозволяє випускникам
опанувати важ ливі напрями працевлаш тування: посаду психолога у закладах
освіти,

охорони

зд о р о в’я,

соціальної

допомоги

населенню ,

органах

держ авного управління, сфері розвитку персоналу, а також посаду викладача
у закладах вищ ої освіти.
Серед

перспектив

подальш ого

навчання

зазначено

мож ливість

навчатися за програм ою третього циклу для здобуття наукового ступеня
доктора ф ілософ ії з психології. В раховую чи, щ о навчання відбувається на
другому рівні вищ ої освіти, доречним є поєднання аудиторних занять із

самостійною та дослідницькою роботою , а його практико-орієнтований стиль
акцентує увагу на особистісном у та проф есійному сам орозвитку студентів.
К ом бінування загальних і ф ахових компетентностей, що викладені в
освітньому проф ілі деталізується у інтегральній компетентності - здатності
р о зв’язувати складні проф есійні завдання та практичні проблеми у сфері
психологічної допомоги особистості, яка отрим ала д о с в ід п е р е б у в а н н я в
е к с т р е м а л ь н и х і к р и з о в и х си ту ац іях . Індикатором загальної успіш ності
фахової підготовки студентів, що здобуваю ть освітній рівень магістра, є
атестація

випускників,

яка

проводиться

у

формі

прилю дного

захисту

м агістерського проекту.
В ідповідно

до

навчального

плану

підготовки

м агістрів

психології

сформовані матриця відповідності програмних ком петентностей освітнім
компонентам,

а

також

матриця

забезпечення

програм них

результатів

прикладної

значущ ості

навчання відповідними освітніми компонентами.
На

підставі

розробленої

зм істовності,

викладачам и

актуальності,

каф едри

загальної,

вікової

психології освітньої програми підготовки магістрів
П сихологія

м ож на

реком ендувати

цей

та

педагогічної

зі спеціальності 053 -

норм ативний

докум ент

до

запровадж ення та реалізації в освітній процес К иївського університету імені
Б ориса Грінченка.
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 053.00.05 Екстремальна та кризова
психологія підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти,
розроблену робочою групою кафедри загальної,
вікової та педагогічної психології
Київського університету імені Бориса Грінченка
П роф есія психолога є особливим видом діяльності, який, крім знань,
вим агає певних особистісних якостей, особливої структури світогляду. Тому,
разом з теоретичним и знаннями і проф есійними вміннями, які є фундаментом
будь-якої проф есії, молодь, навчаю чись, отримує фахову психологічну
підготовку, і потребує комплексного психолого-педагогічного підходу до
створення умов особистісного розвитку в процесі проф есійного становлення
за спеціальністю 053 П сихологія другого (м агістерського) рівня вищ ої освіти.
В системі вітчизняних виробничих відносин ф ормується соціальне
зам овлення на підготовку висококваліф ікованих кризових, екстрем альних
психологів,

які

мож уть

надзвичайних

надати

ситуацій.

допомогу

лю дям

О світньо-проф есійна

у

подоланні

програм а

різних

053.00.05

Е кстрем альна та кризова психологія відповідає цілям і завданням підготовки
висококваліф ікованих фахівців вищ ої ланки для соціальних служ б, установ та
організацій

як

бю дж етної,

так

і

небю дж етної

сфери.

Т ака

програм а

ґрунтується на засадах ступеневої освіти та органічно вписується в процес
підготовки конкурентного фахівця для потреб територіальної гром ади м.
Києва.
Д ана програм а дозволяє слухачам

набути

в результаті навчання

проф есійні знання та навички, а також спеціальні ком петентності для
еф ективної проф есійної діяльності у сф ерах психологічного
проф есійного

становлення

особистості,

організаційного

супроводу

розвитку

та

консультування.
П ропонована освітньо-проф есійна програм а орієнтована на модель
підготовки психологів у сфері освіти, охорони здоров'я, соціальної допомоги
населенню , а також в гром адських і держ авних організаціях, що надаю ть
психологічні послуги фізичним особам і організаціям , та поєднує в собі
вивчення сучасних теоретичних розробок у галузі психології з одночасним
вивченням

прикладних

інноваційного
теоретичних
підготовки

психологічних

навчального
і

прикладних

м агістрів

дисциплін,

інструментарію ,
курсів.

дозволить

приступити до практичної роботи.

що

П обудована

студентам

після

з

використанням

забезпечує
таким

наступність

чином

заверш ення

систем а
навчання

М ета програм и -

підготувати ком петентних і конкурентноздатних

фахівців, здатних надавати кваліфіковану психологічну допом огу особистості
з досвідом перебування в екстрем альних і кризових ситуаціях, створю вати і
реалізовувати проф ілактичні та реабілітаційні програм и безпечної взаєм одії
лю дини з середовищ ем і збереж ення її психологічного зд о р о в’я. В ипускники
даної освітньої програм и змож уть продовж увати проф есійну к ар ’єру в
академ ічній науці, а також вести викладацьку діяльність у вищ их навчальних
закладах.
Таким чином, розроблену викладачами каф едри загальної, вікової та
педагогічної

психології

освітньо-проф есійна

програм а

053.00.05

Е кстрем альна та кризова психологія підготовки магістрів зі спеціальності 053
- П сихологія м ож на реком ендувати до запровадж ення та реалізації в освітній
процес К иївського університету імені Бориса Грінченка.
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