
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Медична психологія»

Підготовка лікарів за спеціальністю медична психологія розпочалася в 

2001 році і вже в 2007 році заклади охорони здоров’я отримали перших 

фахівців з комплексною підготовкою в галузі психічного здоров’я, які мали 

змогу якісно діагностувати та надавати кваліфіковану допомогу людям не 

лише з психічними, а і з соматичними розладами. Таку підготовку не здатні 

забезпечити ані в межах підготовки психіатрів, ані в межах підготовки 

психологів. За 14 років практичної діяльності лікарі-психологи довели свою 

високу ефективність в закладах охорони здоров’я різного профілю, в тому 

числі реабілітаційного, онкологічного, паліативного, психіатричного та інших 

напрямків. Однак кількість фахівців з охорони психічного здоров’я в Україні 

залишається недостатньою і підготовка медичних психологів є нагальною 

необхідністю в процесі реформування медичної галузі та адекватною 

відповіддю на виклики сучасності (пандемія, військові дії, природні 

катаклізми тощо).

Тому підготовлена освітня програма Медична психологія спеціальності 

225 Медична психологія, яка представлена на рецензію, є вкрай необхідною. 

Програма розроблена згідно основних нормативних стандартів та Закону 

України «Про вищу освіту» та забезпечує необхідний освітньо-професійний 

рівень. Наслідком освітньої підготовки є отримання сучасних та актуальних 

наукових знань.

В освітній програмі визначено об’єкт діяльності як сфера охорони 

психічного здоров’я, визначені цілі, методи та методики навчання. Важливим 

і необхідним є можливість здобуття третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти та набуття додаткових кваліфікацій.



Загальний обсяг кредитів достатній для набуття загальних та фахових 

компетентностей. Варіативна частина становить більше 25% загального 

обсягу кредитів.

Варто відзначити, що інтегральними програмними компетентностями є 

здатність до продукування нових ідей, розв’язання комплексних медичних 

проблем, здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді, 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства.

Для практичної охорони здоров’я велике значення має підготовка саме 

компетентних медичних психологів, що забезпечуватимуть представлені в 

освітній програмі фахові компетентності, засвоєння яких забезпечить 

програмні результати навчання.

Організація освітнього процесу відповідає технологічним вимогам щодо 

матеріально-технічного забезпечення (наявність лекційних та практичних 

аудиторій, забезпечення комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, 

наявність клінічних баз для проходження виробничих практик).

Висновок. Освітньо-професійна програма для здобувачів другого 

освітнього рівня вищої освіти спеціальності 225 Медична психологія, яка 

розроблена робочою групою професорсько-викладацького складу

Буковинського державного медичного університету, відповідає вимогам, за 

змістом включає всі необхідні складові освітньої програми для підготовки 

магістрів.
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