
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 

«Медична психологія»

спеціальність 225 Медична психологія

Освітньо-професійна програма підготовлена з урахуванням 

затвердженого у 2021 році стандарту вищої освіти зі спеціальності 

225 Медична психологія. Підготовка магістрів у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я” спеціальності 225 Медична психологія на сьогодні є надзвичайно 

актуальною та необхідною.

Фокус освітньо-професійної програми спрямований на формування 

спеціальних компетентностей у медико-психологічній сфері, розвитку та 

удосконаленню загальних компетентностей із урахуванням сучасних вимог до 

фахівців охорони психічного здоров’я населення.

Велика увага приділяється опануванню компетентностей для 

провадження медико-психологічної допомоги учасникам бойових дій на Сході 

України, членам їхніх родин та внутрішньо переміщеним особам.

Визначена можливість реалізувати право на академічну мобільність із 

метою отримання знань та досвіду провідних європейських закладів вищої освіти 

з подальшим їх практичним впровадженням у заклади охорони здоров’я та 

підтримки психічного здоров’я населення України.

У програмі визначена можливість подальшого навчання в інтернатурі та 

право на здобуття наукового рівня вищої освіти -  доктора філософії 

спеціальності 225 «Медична психологія».

Освітня програма враховує тенденції розвиту охорони здоров’я регіону 

в умовах запровадження реформ у медичній галузі.

В освітній програмі визначено об’єкт діяльності як сфера охорони 

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



Загальний обсяг кредитів достатній  для набуття загальних та  ф ахових 

ком петентностей . В икладання та навчання иередбачае поясню вально- 

ілю стративне, студентсько-центроване навчання, сам онавчання 

використанням  серверу дистанційного навчання, проблем но-орієнтоване 

навчання, навчання через виробничу практику, виконання та  презентащ я 

„ауково-досл іднппько ї роботи  в студентських наукових гуртках, дистанцш н,

форми навчання.
Науково-педагогічні кадри, які залучені до освітнього процесу на 

спеціальності 225 Медична психологія відповідають кадровим вимогам 

ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері виню, освіти.

Висновок. Освітньо-професійна програма підготовлена відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту» та стандарту вищої освіти 

спеціальності 225 «Медична психологія», за змістом включає всі необхідні 

складові освітньої програми для підготовки магістрів.

Д октор м едични х наук, проф есор, 

завідувач каф едри  м едичної психології, 

психосом атичної м едицини та  психотерапії 

Н аціонального м едичного університету 

імені О .О .Б огом ольця


