Код і назва спеціальності (напряму): 053 «Психологія»
Назва спеціалізації: «Практична психологія»
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Кваліфікація: магістр з психології; викладач вищого навчального закладу
(спеціалізація «Практична психологія»)
Кількість кредитів: 120 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра за
умови наявності в неї ступеня бакалавра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. За умови,
що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – комплексний
державний екзамен та захист кваліфікаційної магістерської роботи.
Програмні результати навчання: застосовувати знання і практичні навички щодо
застосування інтервенцій з науково-доведеною ефективністю при роботі з основними
проблемами та розладами; використовувати різні підходи за наявності наукових даних та
доказової бази щодо їх ефективності; здійснювати моніторинг ефективності психологічної
допомоги; аналізувати причини психічних розладів і психологічних проблем, визначаючи вплив
різного роду чинників (соціальних, культурних, політичних тощо); демонструвати належні
вміння ведення діагностичної бесіди та інтерв’ювання, володіти навичками ефективного
спілкування; володіти валідними діагностичним інструментарієм, належним чином
інтерпретувати діагностичні дані; будувати діагностичне формулювання, встановлювати
корекційні та психотерапевтичні цілі та планувати психологічну допомогу з метою
оптимального розуміння випадку і вибору ефективних стратегій; будувати партнерські стосунки
з клієнтом; встановлювати і утримувати належні етико-професійні межі практики; оцінювати
наявність ризику стану та дій клієнта для нього самого чи інших осіб і ефективно реагувати у
відповідних випадках; усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис і цінностей на
процес психологічної допомоги та оперативно вирішувати можливі проблеми; вміти вчасно
завершувати психотерапевтичні стосунки, передавати клієнта іншим фахівцям, бути готовим
отримати супервізорську підтримку.
Здатність до працевлаштування: Магістр спеціальності 053 «Психологія»
(спеціалізація «Практична психологія») може займати посади завідувача психолого-медикопедагогічної консультації; начальника центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової
реабілітації дорослих тощо); консультанта психолого-медико-педагогічної консультації;
експерта-психолога судового; наукового співробітника; практичного психолога, психолога;
викладача вищого навчального закладу з психологічних дисциплін.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 053 «Психологія»
(спеціалізація «Практична психологія») може продовжити освіту за першим науковим ступенем
«доктор філософії» (вступати до аспірантури: провадити наукові дослідження та захищати
дисертації з метою здобуття наукового ступеня в галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки», 23
«Соціальна робота», 07 «Управління та адміністрування»).
Випускна кафедра: кафедра практичної психології та соціальної роботи.
Інститут/факультет: факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки.
Керівник освітньої програми: доктор психологічних наук, професор Тоба М.В.,
marinatoba@yandex.ru; тел. 0667302809

