
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму Клінічна психологія 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
зі спеціальності 053 Психологія

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері психології на 
теперішній час для України є важливим завданням, адже існує попит на 
клінічних психологів для роботи у психологічних, реабілітаційних, 
інклюзивно-ресурсних й кризових центрах, в закладах охорони здоров’я, 
громадських об’єднаннях приватних компаній, для розробки та реалізації 
клініко-психологічних й консультативних програм та проектів, зокрема 
психологічного супроводу комбатантів, переміщених осіб, дітей та дорослих у 
складних умовах.

Київський інститут сучасної психології та психотерапії (КІСПП) -  заклад 
вищої освіти приватної форми власності є товариством з обмеженою 
відповідальністю, заснований у червні 2010 року.

Підготовка проводиться згідно з отриманою ліцензією за очною формою 
навчання, за освітнім рівнем «магістр» здійснюється за освітньо-професійною 
програмою Клінічна психологія зі спеціальності 053.

В КІСПП навчається 237 здобувачів за всіма рівнями освіти. З ними 
працюють кваліфіковані фахівці, зокрема 7 докторів наук та 13 кандидатів 
наук, які є науковцями, практикуючими спеціалістами у сфері психології та 
психіатрії. Поза основною діяльністю в Інституті постійно діють курси 
підвищення кваліфікації та проводяться майстер-класи і тренінги.

Основними видами навчальних занять є проведення лекційних, 
практичних, семінарських, індивідуальних занять, практик, консультацій, 
самостійної роботи студентів та усі форми і види контролю успішності 
студентів. Оцінювання знань студентів здійснюється протягом всього семестру 
за всі види виконаних робіт, запланованих навчальним планом та програмою 
дисциплін.

До навчального плану внесені дисципліни циклу професійної підготовки, 
які допомагають майбутньому фахівцю швидко адаптуватися до потреб 
сучасного ринку праці. З цією ж метою у робочих навчальних програмах 
відповідних дисциплін передбачені розділи, які наближують теоретичний зміст 
дисциплін до вимог швидкої професійної адаптації випускника.

Інститут працює над створенням інформаційних пакетів, розробкою 
документації обліку та оцінювання навчальних досягнень студентів, створення 
системи забезпечення об’єктивного діяльнісно-орієнтованого контролю 
навчальних досягнень студентів та системи внутрішнього моніторингу якості 
підготовки фахівців зі спеціальності 053 «Психологія».



Ректорат (ректор -  Б.Г. Херсонський) та науково-педагогічний склад 
випускаючої кафедри багато уваги приділяє методичному забезпеченню 
навчального процесу. Навчальні програми дисциплін, які визначені у 
навчальних планах підготовки магістра, методичні матеріали до самостійної 
роботи студентів, робочі навчальні програми, програми проходження практик, 
критерії оцінювання знань здобувачів освіти, тематика семінарських занять 
розробляються провідними викладачами, проходять обговорення, апробацію 
при викладанні відповідних навчальних дисциплін.

Загальне планування, визначення пріоритетних напрямків в організації 
навчально-методичної роботи в інституті здійснює Вчена рада. Вийшов перший 
випуск періодичного наукового видання -  «Київський журнал сучасної 
психології та психотерапії».

Висновки: освітньо-професійна програма підготовки фахівців освітньо- 
професійної програми Клінічна психологія зі спеціальності 053 «Психологія» 
забезпечує якісну теоретичну та професійно-практичну підготовку, належні 
професійні знання в сучасних умовах.
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