
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 053 Психологія 

галузі знань: 05 Соціальні та поведінкові науки, 
що представлена Приватною установою «Заклад вищої освіти 

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 
(м. Дніпро)

Освітньо-професійна програма спеціальності 053 Психологія в галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки представлена Приватною установою 

«Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 

«Бейт-Хана» (м. Дніпро) розроблена з урахуванням вимог Стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 24 квітня 2019 року 

№ 564.

Представлена на рецензування освітньо-професійна програма містить 

всі необхідні складові. Мета, цілі, теоретичний зміст предметної діяльності 

засвідчують системний підхід та взаємоузгодженість.

До переліку освітніх компонентів входять обов’язкові та вибіркові.

Перші спрямовані на забезпечення програмних результатів навчання та 

формування загальних та спеціальних компетентностей, формування навичок 

soft skils. Вибіркові освітні компоненти спрямовані на задоволення 

особистісних потреб здобувачів вищої освіти, власного бачення освітньої 

траєкторії та професійного розвитку.

Структурно-логічна схема даної освітньої програми у повній мірі 

забезпечує формування загальних та спеціальних компетентностей і 

побудована з урахуванням таких принципів освіти як наступність, 

неперервність, послідовність та випереджальне навчання.

Теоретичне та практичне навчання в даній освітній програмі взаємо

пов’язане та спрямоване на формування професійної компететності 

майбутніх бакалаврів психології.



Важливою особливістю даної освітньої програми є формування 

здатності майбутніх бакалаврів психології до реалізації психологічної 

діяльності в етнічному середовищі.

Запропонована освітньо-професійна програма першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія в галузі 

знань 05 Соціальні та поведінкові науки відповідає чинним вимогам 

Міністерства освіти і науки України і може бути рекомендованою до 

впровадження у професійній підготовці бакалаврів психології Приватною 

установою «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 

інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро).

Почесний про(]

кандидат психс

Полтавського і
університету 11\

проф. В. Ф. Моргун



РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 

спеціальність 053 Психологія

Подана на рецензування освітньо-професійна програма першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки, спеціальності 053 Психологія, відповідає державному стандарту вищої 
освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти і спрямована на підготовку бакалавра психології, здатного 
до виконання трудових функцій відповідно до професійного стандарту 
Практичного психолога закладу освіти та Практичного психолога (соціальна 
сфера).

Зазначені в освітній програмі результати навчання забезпечені 
обов’язковими освітніми компонентами. Освітні компоненти вільного вибору 
студента передбачають додаткові можливості для формування професійної 
компетентності, задоволення особистісних потреб здобувана вищої освіти.

Особливістю рецензованої освітньо-професійної програми є її 
прикладна спрямованість: забезпечення проходження практичного навчання 
на базі закладів дошкільної та загальної середньої освіти, медичних закладів, 
закладів для людей похилого віку.

Договори про співпрацю з провідними закладами вищої освіти України 
та Ізраїлю, культурними та просвітницькими установами, зокрема ГО 
«Єврейський культурний центр «Соломоніка», Благодійною організацією 
благодійним фондом «ЛАИФ Чейнжер», забезпечують втілення у підготовку 
майбутніх бакалаврів психології галузевого та регіонального контексту.

Структурно-логічна схема підготовки передбачає логічну послідовність 
вивчення обов’язкових навчальних дисциплін і демонструє доцільний 
порядок реалізації освітньо-професійної програми, формування загальних та 
спеціальних компетентностей.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що рецензована освітньо- 
професійна програма підготовки спеціаліста першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 
053 Психологія Приватної установи «Заклад вищої освіти «Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана», містить усі потрібні 
структурні та логічні, формальні та змістовні компоненти, відповідає 
основним критеріям вимог щодо забезпечення якості підготовки спеціалістів 
у галузі психології, відбиває сучасні тенденції підготовки бакалаврів


