
План усунення зауважень та 
врахування пропозицій 

Галузевої експертної ради 
(ГЕР) та Експертної групи (ЕГ)



Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Зауваження Заходи з усунення недоліків

1. Фокус і особливості ОП не 
відображають її дійсної
унікальності. Мета ОП нечітко
відображає регіональну
специфіку

Уточнено мету, визначено фокус 
та особливості ОП, враховано
окреслені
роботодавцями перспективи
працевлаштування

2.Роботодавці не відокремлюють 
ОР молодшого бакалавра від ОР 
бакалавр тієї ж спеціальності при 
обговоренні ОП

Під час засідання 18.10.2021р. 
Ради роботодавців представлено 
оновлену ОП, наголошено на її 
особливостях. 
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3. Кількість визначених ПР в ОП є
невиправдано високою. 
- В ОП є деяка непослідовність у 
вивченні ОК, відсутній ОК з
психодіагностики.
- Наявна незбалансованість ОК, 
виділених на них кредитів та 
кількості ПР, які вони формують

- Скорочено кількість ПРН з 24 до 
12. 
- Впроваджено ОК 
“Психодіагностика і 
психокорекція”. 
- В ОП 2021 року 1 ОК формує 1 
ПРН. По 2 ПРН формують ОК 
«Загальна психологія», 
«Психодіагностика та 
психокорекція», «Курсова робота із 
загальної психології», «Навчальна 
практика». ОК «Виробнича 
практика» формує 4 ПРН. 
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4. Відсутній 

загальноуніверситетський

єдиний каталог

вибіркових дисциплін, 

фактично без додаткових 

погоджень здобувачі можуть 

здійснити вибір ОК у межах

факультету. 

-Створено посилання на сайті факультету 
на загальноуніверситетський каталог 
вибіркових ОК.
-Здобувачі мають можливість вибору ОК з 
іншої ОП згідно «Положенні про порядок 
вільного вибору навчальних дисциплін 
здобувачами вищої освіти в УДПУ імені 
Павла Тичини».
- Оновлено та розширено перелік 
вибіркових ОК.

5. Здобувачі заочної форми

навчання не обізнані з 

механізмом внесення 

пропозицій до переліку 

вибіркових дисциплін та у 

питанні формування

індивідуальної освітньої 

траєкторії.

- Здобувачі заочної форми формують 
індивідуальну освітню траєкторію  згідно 
«Положенні про організацію освітнього 
процесу в УДПУ».
- Ознайомлені щодо можливості внесення
пропозицій для формування переліку
вибіркових дисциплін.
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6. Завдання до практики не 
диференційовані в залежності від
бази проходження
практики, ПР визначені у програмі
навчальної практики не 
відповідають ПР даної ОП. Перед 
виробничою
практикою, одним із завдань якої є
проведення психодіагностичної
роботи, здобувачі не вивчають ОК з
психодіагностики.

Завдання практики 
диференційовано відповідно баз 
проходження практики (освітні 
заклади, інклюзивно-ресурсні 
центри,заклади соціальної сфери). 
ПРН приведені у відповідність до 
ОП. 

7. Анкетування щодо практичної
підготовки проводиться у розрізі
факультету.

Аналіз результатів анкетування
представлено за ОП підготовки 
молодшого бакалавра. 
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8. Зміст ОП вимоги
відповідних професійних
стандартів враховує частково.

ОП враховує зміст професійних 
стандартів «Практичний психолог 
закладу освіти», «Психолог 
(соціальна сфера)» та Національної 
рамки кваліфікацій для 5 
кваліфікаційного рівня.
В 2021 році не було присвоєно 
професійну кваліфікацію.

9. Програми академічної
мобільності для здобувачів даної
ОП рівня молодший бакалавр 
недоступні згідно внутрішніх
документів ЗВО.

У 2021 р. оновлено положення «Про 
порядок реалізації права на 
академічну мобільність
здобувачами вищої освіти», в якому 
передбачено можливість 
академічної мобільності для 
молодших бакалаврів.
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10. На ОП наявна практика 
набуття додаткових компетенцій
і результатів навчання
здобувачами денної форми
навчання, проте у їх визнанні
немає послідовного дотримання
внутрішніх процедур,
визначених ЗВО

Проведено визнання результатів
навчання, отриманих здобувачами у 
неформальній освіті відповідно до  
«Тимчасовим порядком визнання
результатів навчання, здобутих у 
неформальній та інформальній освіті
в УДПУ». Результати здобуті у 
неформальній освіті були визнані та 
зараховані у вигляді окремих тем з ОК 
«Психологія особистості», 
«Психологія спілкування», 
«Психологія масової свідомості»                
(наказ №1649 д/ф від 17.06.2021 р.).

11. У списку рекомендованих

джерел переважної кількості ОК 

недостатньо представлено 

новітні наукові дослідження

у галузі психології та іноземні

джерела.

До переліку рекомендованих джерел
ОК включені праці, які містять новітні
наукові дослідження в галузі
психології, у тому числі іноземні.
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12. Дослідницькі методи у 
освітньому процесі мало поширені, 
ІНДЗ в межах окремих ОК, 
переважно, виконуються у формі
реферату

До ІНДЗ обов’язкових ОК включено 
практично/професійно-орієнтовані 
завдання дослідницького 
характеру.

13. Для здобувачів заочної форми
навчання у умовах
карантинних обмежень
використовуються переважно
асинхронні форми навчання, що
ускладнює застосування
інноваційних методів викладання.

Викладання для здобувачів заочної 
форми навчання здійснюється в 
синхронному 
режимі,використовуються 
інноваційні методи навчання і 
викладання. 
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14. Передбачити ОК, спрямовані на 
вивчення психологічної
діагностики, основ надання
психологічної допомоги.

В ОП 2021 року включені ОК: 
«Психодіагностика та 
психокорекція»,  «Психологічний 
супровід осіб з ООП», 
«Організація діяльності 
психологічної служби», що 
спрямовані на вивчення основ 
надання психологічної допомоги. 

15. Визначити логічні зв’язки між
ПРН і методами навчання й
контрольними заходами у межах 
ОК.

В РПНД ОК представлено таблиці 
логічних зв’язків ПРН з методами 
навчання та методами 
оцінювання. 
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16. Переглянути і осучаснити 
внутрішні регуляторні акти, що 
регулюють питання забезпечення 
академічної доброчесності усіх 
учасників освітнього процесу.

У 2021 році оновлення «Положення 
про запобігання та виявлення 
плагіату в УДПУ імені Павла 
Тичини»

17. Мотивувати НПП до публікації 
наукових статей, які відповідають 
змісту ОК, що вони розроблюють і 
викладають

Активізовано роботу щодо 
написання наукових статей НПП 
відповідно  змісту ОК,які вони 
викладають
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18. Визначити політику залучення
здобувачів до процедур перегляду 
ОП та інших процедур 
забезпечення якості її
функціонування на партнерських
засадах.

Інтереси здобувачів вищої освіти 
були вивчені й враховані під час 
оновлення ОП на 2021-2022 н.р. та 
обговорені на засіданні кафедри 
психології (протокол №1 від 
27.08.2021 р.).

19. Оприлюднювати на сайті ЗВО 
відомості щодо пропозицій, які 
надійшли до проектів ОП, відомості 
щодо їх урахування/відхилення.

На сайті факультету соціальної та 
психологічної освіти розміщені 
таблиці щодо
урахування/відхилення пропозицій 
стейкхолдерів до проєктів ОП 2020
р. та 2021 р.


