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Вщповщно до Постанови Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 09.08.2001 р. 

№ 978 «Про затвердження положения про акредитащю вищих навчальних 

заклад1в i спещальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професшних училищах» i наказом МОН Украши вщ 06.06.16 р. № 1264л 

експертна ком1с1я у складк

Голова KOMicii: BipHa Жанна Петр1вна, доктор психолопчних наук, 

професор, декан факультету психолоп'У Сх1дноевропейського нац1онального 

ушверситету iMeHi Лес! УкраУнки.

Член K O M icii: Данилюк 1ван Васильович, доктор психолопчних наук, 

професор, декан факультету психологи КиУвського нащонального 

ун1верситету iMeHi Тараса Шевченка.

розглянула по дану Одеським нацюнальним медичним ушверситетом 

акредитацшну справу та безпосередньо на мющ з 07 по 08 червня 2016 р. 

провела експертне ощнювання вiдпoвiднocтi освггаьо1 д1яльност! вищого 

навчального закладу нацюнальним вимогам щодо пщготовки бакалавр1в з 

напряму 0301 «Сощально-жштичш науки» за спещальшстю 6.030103 

«Практична психолог!я».

Достов1ршсть {нформацп, подано! до MiHicTepcTBa освгги i науки

Експерти на мющ зустршися з ректором ун1верситету, академшом 

НАМН УкраУни, проф. В. М. Запорожаном, першим проректором, проф. 

Ю. I. Бажорою, проректором з науково-педагопчноГ роботи, проф., деканом 

медичного факультету № 3 проф. I. П. Шмаковою, завщувачем кафедри 

ncHxiaTpii, наркологй', психологи та сощальноУ допомоги проф. 

К. В. Аймедовим, сшвробиниками деканату, вщвщали кафедри, яю 

проводять навчання студент! в за спещальшстю «Практична психолопя», 

б1блютеку, гуртожитки, де меш! " г ння,

Украши навчальним закладом
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перев1рили матер1ально-техшчне та методичне забезпечення навчального 

процесу, ознайомились i3 оригшалами установчих та реестрацшних 

документе, а саме:

1. Лщенз!я М1н1стерства осв1ти i науки, молод! та спорту Укра'ши на 

право надання o c e iT H ix  послуг вщ 09.09.2014 р. (сер1я АЕ № 527136 з 

додатком).

2. Сертификат про акредитац1ю ВНЗ за статусом вищого закладу осв1ти IV 

р1вня вщ 03 червня 2014 р. пр.. №109 (сер1я РД-IV № 1626447).

3. Постанова Кабшету MimcTpiB Укршни вщ 29.08.1994 р. № 592 «Про 

створення Одеського державного медичного ушверситету на баз1 Одеського 

медичного шституту».

4. Указ Президента Укра'ши «Про надання Одеському державному 

медичному ун!верситету статусу Нацюнального» вщ 21.08.2010 р. № 

862/2010.

5. Довщка М1нютерства освгги i науки Укра’ши в1д 13.07.2007 р. №610 

«Про внесения вищого навчального закладу до державного реестру вищих 

навчальних заклад1в Укра'ши».

6. Свщоцтво про державну реестращю юридично'1 особи вщ 21.10.2010 р. 

cepia А01 №320133.

7. Довщка вщ 11.06.2012 р. з единого державного реестру пщприемства та 

оргашзацш Укра'ши (СДРПОУ).

8. Статут Одеського нац1онального медичного ушверситету 

(зареестровано 21.10.2010 р.).

П ерелк i зм1ст наведених документ!в вщповщае чинним вимогам. Bci 

перерахован1 документи е правовою пщставою для здшснення ун1верситетом 

oceiTHboi д1яльност1 з пщготовки фах1вц1в за акредитованою спещальн1стю.

Висновки: Матер1али, представлен! в акредитац!йн1й cnpaei та

установи! i реестрац!йн! документи щодо правових основ д!яльност!

достсшрш, за комплектн!стю та зм!стом дають можлив1сть виконувати
Голова KOMici'i ^ _ /О /  ? «— Ж. П. BipHa
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о с в т н  послуги та акредитацшш вимоги за спещальнютю 6.030103 

«Практична психолопя» напряму шдготовки 0301 «Сощально-полггичш 

науки» квал1ф1кацшного р1вня «бакалавр».

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДЕСЬКОГО 

НАЦЮНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНЮЕРСИТЕТУ I

СПЕЩ АЛЬНОСП 6.030103 «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОПЯ»

Одеський нацюнальний медичний ун1верситет (ОНМедУ) е державним 

вищим навчальним закладом IV р1вня акредитацн, що здшснюе шдготовку 

фах1вщв за 3-ма напрямами: 1201 «Медицина» (за 6 спещальностями), 1202 

«Фармащя» (за 1 спещальнютю), 0301 «Сощально-полпичш науки» (за 1 

спещальнютю). ОНМедУ також проводить довуз1вську та шслядипломне 

п!дготовку в1тчизняних та шоземних громадян (магютратура, 1нтернатура, 

кл1н1чна ординатура, аспирантура, докторантура, п1двищення квал1ф!кацн, 

стажування, перетдготовка, спец!ал1зац1я).

Зпдно орипнал!в основних засновницьких документе ОНМедУ, як1 

були представлен! KOMiciV, Одеський нац!ональний медичний ушверситет 

бере св1й початок з 1900 р., як медичний факультет Новоросшського 

ун!верситету, який у 1920 р. став медичною академ1ею, а в 1921 р. -  

самостшним медичним шститутом iM. М. I. Пирогова. Постановою Кабшету 

MiHicTpie Укра'ши в1д 29.08.1994 р. №592 на баз! Одеського медичного 

!нституту iM. М. I. Пирогова створено Одеський державний медичний 

ушверситет. Зпдно Указу Президента Укра'ши «Про надання Одеському 

державному медичному ушверситету статусу нацюнального» вщ 21.08.2010 

р. № 862/2010, Одеський державний медичний ушверситет набув статусу 

нацюнального ВМНЗ Укра'ши. Сьогодш Одеський нацюнальний медичний 

ушверситет е провщним вищим навчальним закладом, який мае бшьш 115- 

р1чну icT op iio  !снування i е крупним навчально-науково-л!кувально-
Голова KOMiciT Ж. П. ЕИрна
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д!агностичним центром, розташованим на ГНвдш Укра'ши.

В ОНМедУ забезпечують навчально-виховний, науково-дослщний та 

лшувально-профшактичний процес 7 факультете: медичний №1, медичний 

№2 (лшувальна справа), медичний №3 (nefliaTpia), стоматолопчний, 

фармацевтичний, м1жнародний, шслядипломно!' осв!ти; колективи 61 

кафедри, наяких працюе 1085 сшвробНниюв: 135 (12,5 %) доктор1в наук, 105 

(9,7 %) професор1в, 604 (55,7 %) кандидате наук, 296 (27, 3%) доцентов.

В ОНМедУ працюють 1 академ1к, 2 члени-кореспонденти НАМИ 

Укра'ши, 47 заслужених д1яча науки i техн1ки Укра'ши, заслужених 

прац1вник1в осв1ти, заслужених винахщниюв та заслужених л1кар1в Укра'ши; 

6 лауреатов Державно!' премп в галуз1 науки i технши. Безпосередне 

кер1вництво ун1верситетом з 1994 р. здшснюе Запорожан Валер1й 

Миколайович, громадянин Укра'ши, вища освИа за спец1альн1стю 

«лшувальна справа», д.мед.н., професор. лауреат Державно!' премй' (1997 р.), 

заслужений д1яч науки та техн1ки Укра'ши, академш НАМИ Укра'ши (2000 

р.), член Президй' НАМИ Укра'ши (2002 р.), в1це-президент НАМИ Укра'ши 

(2011 р.).

На момент перев1рки в ушверситет1 на 61 кафедр!, 21 з яких е 

випускаючими, 11 опорними, навчаються 7879 студештв, з них 2489 

шоземних громадян. Тривал!сть навчання за осв1тньо-квал!ф!кап!йним 

р1внем «спещалют» складае 6 рок!в на медичних, 5 роюв на 

стоматолог!чному i фармапевтичному (5,5 рок1в на заочнш форм!) 

факультетах, тривал!сть навчання за осв!тньо-квал!фшацшним р1внем 

«бакалавр» складае 4 роки (4,5 роки на заочнш форм!). ГБдготовка 

в!тчизняних студент!в здшснюеться на медичних факультетах №1, №2, №3, 

фармапевтичному та стоматолопчному факультетах; шоземних громадян -  

на м!жнародному факультет!.

В ОНМедУ е 2 спещал!зоваш Вчеш ради i3 захисту дисертацш для 

здобуття наукового ступеня доктор!в i кандидат!в наук з 7-ми
Голова KOMicii' i ^  Ж. П. BipHa
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спещальностей.

Матер1ально-техшчна база ОНМедУ дозволяе здшснювати навчальний 

процес, наукову роботу на сучасному piBHi зпдно вимог державних 

стандарте ocTBiTH щодо шдготовки фах1вщв. Вона складаеться з 9 

навчальних та адмшютративних KopnyciB, 4 гуртожитюв (загальна площа -  

32344 м ), спортивного комплексу, BiBapiio, санатор1ю-профшактор1ю (на 50 

м1сць), спортивно-оздоровчого табору, б1блютеки (наукова та студентська), 

Удалый, буфету та студентського клубу. Yci буд1вл1 мають TexHi4Hi паспорта.

У навчальному процес! використовуеться 901 комп’ютери (власних -  

465, iHHii -  за орендою), 7 власних комп’ютерних класгв.

Книжковий фонд б1блютеки достатньо укомплектований науковою, 

навчальною та довщковою л1тературою. На сьогодш вш становить понад 817 

тис. прим1рниюв. 1снуе електронна студентська б!блютека. Загальна 

забезпеченють студенев навчальною лИературою вщповщае «Лщензшним 

умовам надання освИшх послуг у сфер1 вищо1 школи» (2012 р.).

ОНМедУ мае погужний видавничий комплекс, що дозволяе в повному 

обсяз1 забезпечити пщручниками та поабниками студент1в. В ушверситеЛ 

видаються чотири фахових журнали, яю лщензоваш МОН Укра'ши та 2 

газета. Функщонуе сайт-портал ушверситету.

Ушверситет бере активну участь в м1жнароднш д1яльностц складено 45 

угод з заруб1жними НД1, лаборатор1ями та вщомими ушверситетами.

В ОНМедУ шпдно працюе студентське самоврядування, наукове 

товариство студешзв i молодих вчених.

Концепщя д1яльност1 ОНМедУ спрямована на пщготовку медичних 

кадр1в для л!кувально-профшактичних заклад1в, а також практичних 

психолопв для П1вдня Украши, де в тепер1шшй час визначаеться дефщит. 

Для здшснення якюно! осв1тньо1 д1яльнооп в ОНМедУ працюють 

висококвал!фшоваш професорсько-викладацью кадри.

Кафедра сощальноУ допомоги, загально! та медично! психологи (з
Ж. П. В1рнаГолова KOMiciY



01.02.2016 р. це кафедра ncHxiaipii, наркологи, психологИ’ та сощальноТ 

допомоги) була створена в 2012 р., як вщповщь на виклик суспшьства в 

необхщност1 формування психолопчно'! служби та квал1фжованих 

спещалюпв-психолопв Швденного регюну Укра'ши. OchobhI завдання 

психолопчно1 служби сьогодш полягають у сприянн1 повноц1нному розвитку 

особистосп, профшактищ i корекци вщхилень в штелектуальному i 

психоф1зичному розвитку, надання психолопчноУ та реабЫтолопчио’! 

допомоги в1йськовим та переселениям i3 зони АТО. Проблеми псих1чного 

здоров’я населения Укра’ши зараз дуже актуальна отже лише спшьш зусилля 

ncnxiaTpiB, психотерапевте, психолопв, медичних пращвниюв сум1жних 

спещальностей, педагог1в i адекватна увага широкш спшьноти до дано'1 

проблеми покращить ситуащю.

Навчання за спец1альн1стю «Практична психолопя» зд1йснюеться через 

осв1тньо-квал1ф1кашйний р1вень 6.030103 бакалавр на медичному факультет! 

№ 3. В ОНМедУ за даною спещальнютю навчаються 138 студенев.

Медичнш факультет № 3 укомплектований квал1фжованими науково- 

педагопчними кадрами. Станом на 12.05.2016 р. навчально-виховшй процес 

пщготовки фах1вц1в за спец!альн1стю «Практична психолопя» проводяться 

на 9 кафедрах, на яких працюють 7 доктор1в наук (29,1 %) i 12 кандидате 

наук (50 %).

Висновок: Ком1с1я констатуе, що подан1 ОНМедУ для акредитацшно! 

експертизи документа та матер1али щодо п1дготовки фах1вц1в 3i 

спещальност1 6.030103 «Практична психолог1я», надана МОН Укра’ши 

загальна 1нформац1я про освпню д1яльн1сть Одеського нащонального 

медичного ушверситету, його матер1ально-техн1чне, кадрове, навчально- 

методичне та шформацшне забезпечення е достов!рними та в повному обсяз1 

забезпечують правов1 засади п1дготовки бакалавр1в, а спещальнють 

«Практична психолопя» мае доцшьшсть та перспективу розвитку.

Г олова комюи Ж. П. BipHa
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТШ

У вщповщносп з даними укра'Унського науково-практичного Центру 

практично!' психолопУ i сощальноУ робота щодо мошторингу забезпеченост! 

фах1вцями психолопчноУ служби, найменший показник юлькосп пращвниюв 

психолопчноУ служби у МиколаУвськш облает! -  32,3 %, Херсонськш облает! 

-  39,6 %. Лише 9,5 % дошкшьних навчальних заклад!в УкраУни, як! 

знаходяться в сшьськш м!сцевост!, забезпечен! практичними психологами.

За ощнкою р!зних спец!ал!ст!в понад 30 % населения потребуе 

лшувальноУ або консультативно!' допомоги л!каря-псих!атра, або !нших 

спещ атспв системи охорони псих!чного здоров’я: психотерапевта або 

практичного психолога. Не дивлячись на зусилля щодо розвитку та 

удосконалення охорони здоров’я, на останш десятир!ччя розповсюдженють 

псих!чних розлад!в суттево зросла. На долю психоневролог1чних розлад1в 

припадае понад 40% eeix хрошчних захворювань i вони е першопричиною 

втрати здорових poxie життя у зв’язку з !нвал1дн!стю.

Основн! завдання психолопчноУ служби системи осв!ти УкраУни 

сьогодш полягають у сприянн! повнощнному розвитку особистост!, 

проф!лактиц! i корекщУ вщхилень в !нтелектуальному, психоф!зичному та 

психоемоц!йному розвитку, надання реаб!л!тац!У та психокорекц!!’.

Загальна к!льк!сть ncnxiaTpiB i псих!атр!в-нарколопв в УкраУн! 

становить бшя 5 тис спец!ал!ст!в. Деф!цит спещалют!в психолопв на 

сьогодн! становить 9-10 тис. Таким чином, дшена кшьюсть психолог1в 

приблизно в 30 раз!в нижча за потр1бну. Враховуючи необх!дн!сть виршення 

питань щодо псих!чного стану населения ГНвденного репону краУни е 

нагальна потреба у зд!йсненн! п!дготовки фах!вщв даного напрямку.

KoMicifl визначае, що ОНМедУ прид1ляе увагу opraHiaanii яюсного 

набору студенпв. Розроблена та уешшно д!е поспйна профор!ентащйна

система заход!в за вщповщним планом, затвердженим Вченою Радою 

Голова KOMicii ^  Ж. П. BipHa
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университету (вшзди провщних спешшпепв ушверситету в райони ГПвдня 

Укра’ши, спшьна робота 3i шкшьними закладами дш «Вщкритих дверей» та 

iH.). Значна профор1ентацшна робота ведеться в районах сшьсько!' мюцевостг 

Тому щор1чно контингент студенев за спещальнютю 6.030103 «Практична 

психолопя» зростае.

Таким чином, ком1с1я визначае, що колективом ОНМедУ та кафедри 

псих1атрп, наркологи, психологи та сощально'1 допомоги проводиться 

ргзнопланова координована профор1ентацшна робота щодо залучення до вузу 

найбшын пщготовлених та зор1ентованих абкур1ент1в.

Протягом року за наказом ректора працюе приймальна ком1с1я. Уся 

шформащя про роботу приймально'1 KOMicii висвгглена та регулярно 

оновлюеться на сайт! ушверситету, пов1домляеться аб!тур1ентам та ix 

батькам. Щороку роботу KOMicii' перев1ряе МОЗ Укра'ши, зауважень i скарг за 

останш 7 рок1в не було.

Динам1ка формування контингенту студенкв по денн1й та заочн1й 

форм1 навчання бакалавр1в за спец1альн1стю 6.030103 «Практична 

психолопя» наведена у табл. 1.

Таблидя 1

Показники формування контингенту студенНв за спещальшстю

6.030103 «Практична психолопя» в ОНМедУ

Показники 5оки
п/п 2012 2013 2014 2015

1 . Лщензований обсяг 
п!дготовки (oci6)
- денна форма 50 50 50 50
- заочна форма 25 25 25 25

2.
Прийнято на навчання, всього 
(oci6)
- денна форма 19 23 25 33

- заочна форма - 18 12 1
- нагороджених медалями, або - - - -

тих, що отримали диплом з 
вшзнакою
- таких, як1 пройшли
довгострокову п1дготовку i 
профор1ентац1ю 
- зарахованих на пшьгових



умовах, з якими укладен1 
договори на п1дготовку

3.
Подано заяв на одне мюце за 
формами навчання 
- денна 23 26 28 34
- заочна - 18 12 1

4. Конкурс аб1тур1ент1в на мюця 
державного замовлення 
- денна форма
- заочна - - - -

5. Кшьюсть випускниюв ВИЗ I- 
II piBHie акредитацй, 
прийнятих на скорочений 
термш навчання на:
- денну форму
- 1нш1 форми (заочна форма, - - - -
вступ на 3 роки)

KoMicin встановила, що шформащя про формування контингенту 

студенпв -  бакалавр1в спещальносп 6.030103 «Практична психолопя» 

вщповщае дшсностт

Висновок: при проведенн1 прийому аб1тур1ент1в до ОНМедУ на 

спещальнють 6.030103 «Практична психолопя», ушверситет дотримуеться 

Bcix 1снуючих законодавчих i нормативних вимог не перевищуе 

встановлених лщензованих обсяг1в. Приймальна ком!с1я дотримуеться вимог 

ведения даловоГ документацй'.

3. 3MICT П1ДГОТОВКИ ФАХГОЦЮ

П1дготовка за спещальшстю 6.030103 «Практична психолопя» в 

ОНМедУ ведеться вщповщно вимог осв1тньо-квал1ф1кац1йним 

характеристикам (ОКХ), осв1тньо-професшно1 програми (ОНИ), навчальним 

планом i програмами з дисципл1н за ступеневою системою i передбачае 

перелш трьох цикл1в нормативних навчальних дисциплш: гуман1тарних та

сощально-економ1чних, природничо-наукових, професшно-ор1ентованих.
^  Ж. П. BipHaГ олова KOMici'f
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Ha шдстав1 нормативних документов, на основ! типового навчального 

плану та программ шдготовки бакалавр1в, розроблених МОН УкраТни, було 

розроблено ОКХ та ОПП р1вня «бакалавр» вищого навчального закладу з 

напряму шдготовки 6.030103 «Практична психолопя».

Зпдно з типовим навчальним планом МОН УкраТни в ушверситен 

створено робочий навчальний план, який вщповщае вимогам п1дготовки 

бакалавр1в ОПП i ОКХ за певною спещальнютю «Практична психолопя».

В ОНМедУ навчання студент! в за спец1альн1стю «Практична 

психолопя» здшснюеться за кредитно-трансферною системою оргашзацй 

навчального процесу.

ОНМедУ забезпечений в повному обсяз1 ОКХ, ОПП, навчальним 

планом, робочими навчальними програмами 3i спец1альност1 6.030103 

«Практична психолопя». В ушверситеп у впродовж 2012-2016 роюв 

створено система впровадження сучасних форм оргашзацй' навчального 

процесу.

Ком1с1я констатуе, що робоч1 навчальн1 плани i программ дисципл1н е в 

наявносп у повному обсяз1 зг1дно типових програм i в1дпов1дають д1ючим 

нацюнальним стандартам i вимогам, де реальзовано принцип неперервносп 

якюно'Т шдготовки фах1вщв. Кафедра псих1атрй’, наркологи, психологи' та 

сощально'Т допомоги мае украТ'номовш робоч1 навчальн1 программ з 

дисципл1н, яю затверджен1 у встановленому порядку. Робоч1 программ 

щороку оновлюються та удосконалюються в1дпов1дно новим законодавчим 

актам та нормативно-методичним документам, обговорюються на робочих 

нарадах кафедри i затверджуються на засщаннях проф1льно'1 цикловоТ KOMicii.

Висновок: в ОНМедУ на кафедр1 псих1атрп', наркологи, психологи' та 

соц1ально1 допомоги створено належш умови для оргашзацй' та проведения 

на яюсному piBHi навчальн1 робота, що повн1стю вщповщають Нац1ональним 

стандартам осв1ти 3i спещальнютю 6.030103 «Практична психолопя», 

нормативних докуменпв МОН УкраТни.

Г олова KOMicii' Ж. П. BipHa



4. ОРГAHI3АЦ1ЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Результата проведено!' експертноУ оцшки свщчать, що стан оргашзаш'У 

навчально-виховного процесу в ушверситет1 на кафедр1 ncHxiaTpii, 

нарколопУ, психологи та сощальноУ допомоги та його навчально-методичне 

забезпечення свщчить про те, що подготовка бакалавр1в здшснюеться згщно 

Закошв УкраУни «Про освпу», «Про мови», грунтуеться на державних 

галузевих ОКХ та 01Ш шдготовки бакалавр1в за напряму 0301 «Сощально- 

полггичш науки» за спещальнютю 6.030103 «Практична психолопя». 

Комплекс навчально-методичноУ документац1У, який вщображае оргашзащю, 

зм1ст i проведения навчального процесу за ц1ею спещальнютю, розроблений 

в повному обсяз1 та активно використовуеться.

Експертна комю1я перев1рила програмне та методичне забезпечення 

шдготовки бакалавр1в, до якого входять: навчальний план i програма, робоч1 

програми дисциплш, тематичн1 плани лекцш i семшарських занять, 

методичн1 розробки сем1нарських занять, опорний конспект лекцш, критерй’ 

оцшювання знань, методичш вказ1вки з оргашзащ'У самостшноУ робота 

студент!в, перел1к питань для залшв, перел1к питань до юпипв, перел1к 

питань до державного комплексного екзамену, передi к рекомендовано'! 

навчально-методичноУ лггератури. Навчально-методичну документац1ю 

затверджено вщповщно встановленим вимогам.

Зав1дувачем кафедри ncnxiaTpii, нарколог^', психолопУ та сощальноУ 

допомоги е доктор медичних наук, професор Костянтин Володимирович 

Аймедов. Викладачами випусковоУ кафедри за останш п’ять роюв було 

розроблено й опубл1ковано понад 178 праць наукового та науково- 

методичного характеру, серед них: 2 навчальних поабниюв з грифом МОН 

УкраУни.

KoMicia шдтверджуе, що питания якост! та ефективносп навчального

"" Ж- П. В1рнаГ олова комка?



процесу систематично обговорюеться на засщаннях профшьноУ предметно- 

цикловоУ методично’! KOMicii, засщаннях деканату, ректорату, Вчених рад 

ушверситету, медичного факультету № 3, Центральны координацшно- 

методичны радь

Наявш графки навчального процесу i розкладу занять, яю 

розробляються своечасно.

Викладання навчальних дисцишпн ведеться державною мовою, деяю 

курси, зокрема «Медична психолопя» та «Псих1атр1я з курсом нарколопУ», 

англшською мовою. Викладач! випусковоУ кафедри активно використовують 

HoeiTHi шформацшш технолоп'У у навчальному процесс Зокрема, широко 

застосовуеться система електронного тестового контролю знань, проекцыне 

та комп’ютерне обладнання тощо.

Ком1Ыя пщтверджуе, що викладання лекцыного матер1алу для 

студенев на 100 % забезпечено науково-методичними кадрами, яю мають 

науковий ступень чи вчене звания.

Ус! дисциплши, з яких ведеться викладання в ушверситет1 для 

спещальносп 6.030103 «Практична психолопя», мають 100 % методичне 

забезпечення. Ком1с1я вщзначае, що ун1верситет п1дтримуе необхщний р1вень 

видавничоУ д1яльност1 та забезпечення освпнього процесу навчальною та 

довщковою л1тературою, 1нстру1сгивно-методичними матер1алами. Особлива 

увага професорсько-викладацьким складом придшяеться створенню 

навчальноУ л1тератури державною мовою.

KoMicia констатуе, що професорсько-викладацький склад ОНМедУ та 

кафедри псюаатрп, нарколопУ, психолопУ та соц1альноУ допомоги значно 

1нтенсиф1кував свою роботу, впроваджуючи активы методи навчання (дшов1 

та рольов1 irpn, ситуацыы задач1, треынги, мультимед1йн1 та комплексы 

лекщУ тощо). Передумовою 1нтерактивних форм навчання е створення 

спещал1зованих сайт1в кафедр, зокрема кафедри псюаатрп, нарколопУ,

психолопУ та соц1альноУ допомоги у глобальны мереж11нтернет.

Голова KOMicii' '— Ж. П. BipHa
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Державна атестащя студентов здшснюеться у форм! комплексного 

державного екзамену, а також захисту дипломноУ робота.

Виробнича практика студенпв, що навчаються за спещальнютю

6.030103 «Практична психолопя» була оргашзована i проведена вщповщно 

до навчального плану, «Положения проведения практики студенпв вищих 

навчальних заклад1в УкраУни» МОН УкраУни i р1шення ВченоУ Ради 

ушверситету («Комплекс заход1в з оргашзащУ навчального процесу в 2010- 

2016 навчальних роках).

Висновок: оргашзащя та навчально-методичне забезпечення

навчального процесу в ОНМедУ на кафедр1 ncHxiaipii, нарколопУ, психолопУ 

та сощальноУ допомоги вщповщають сучасним вимогам та чинним 

нормативним документам щодо тдготовки бакалавр1в 3i спец1альност1

6.030103 «Практична психолопя».

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

I
I
I
I
I
I

Ушверситет та кафедра псих1атр1У, нарколопУ, психолопУ та сощально'У 

допомоги мае необхщний кадровий склад вищоУ квал1ф1кац1У для викладання 

цикл1в гуман1тарних та сощально-економ1чних, фундаментальних i 

профес1йно-ор1ентованих дисциплш i3 спеп1альност1 «Практична 

психолопя».

Зпдно штатного розпису, наказами про зарахування на посади, 

особовими справами та трудовими книжками навчальний процес за 

спещальнютю 6.030103 «Практична психолопя» забезпечуе 9 кафедр 

ушверситету, на яких працюють 10 доктор1в наук (23 %) i 127 кандидате 

наук (63,1 %), без наукового ступеню 64 (31,8 %) oci6, переважно молод1 

cnepianicra 3i стажем робота менше 5 роюв. Штатна укомплектованють 

складае 100 %. Середнш в1к штатних викладачтв з науковими ступенями i

Г олова KOMicii Ж. П. BipHa
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вченими званиями складае 41,2 рокзв.

Випусковою кафедрою за спещальнютю «Практична психолопя» е 

кафедра псих1атри, нарколопУ, психологи та сощальноУ допомоги, яку 

очолюе професор, доктор наук.

Професорсько-викладацький склад кафедри ncHxiaipii, наркологи, 

психологи та сощальноУ допомоги становить 26 науково-педагопчних 

пращвниюв. На постшнш основ! (у т.ч. на умовах внутр1шнього сумюництва) 

працюють 13 oci6 (50,0 %), серед них доктори наук, професори -  2 (7,7 %), з 

яких 2 доктори медичних наук; кандидапв наук, доценпв -  8 (30,8 %) (серед 

них -  3 кандидати психолопчних наук та 5 кандидати медичних наук); 2 

старших викладачц 1 асистент. На умовах зовшшнього сумюництва на 

кафедр1 працюють 13 oci6 (50 %) доктор1в психолопчних (медичних) наук, 

професор1в -  немае, кандиданв психолопчних (медичних) наук, доценпв -  2 

(7,6 %).

Як1сний показник професорсько-викладацького складу випусковоУ 

кафедри становить 50,0 %.

Анал1з кадрового забезпечення навчального пронесу в yHieepcHTeTi та 

на кафедр1 ncHxiaipii, наркологй', психолопУ та соц1альноУ допомоги свщчить 

про те, що питома вага доктор1в i кандидапв наук ц1лком задовольняе 

належний р1вень п1дготовки бакалавр1в.

В ушверситет1 проводиться планова робота з питань шдготовки кадр1в 

вищоУ квал1фшащУ. Пщвищення квал1ф1кащУ викладацького складу ОНМедУ 

в1дбуваеться вщповщно нормативних документ1в МОЗ УкраУни. Вщпов1дно 

до вимог, протягом останшх 5 рок1в, 100 % викладач1в кафедр, що 

забезпечують навчальний процес спещальност! 6.030103 «Практична 

психолопя» тдвищили свою квал1ф1кащю.

Експертна ком1с1я перев1рила 1нформац1ю про науково-педагопчний 

персонал кафедр, яю беруть участь у шдготовки фах1вщв за спец1альн1стю

6.030103 «Практична психолопя», за наказами про

Голова комюи Ж. П. BipHa



зарахування на посади, особовими справами, трудовими книжками, 

бухгалтерскими документами, залжово-модульними вщомостями, 

журналами груп i констатуе, що наведен! даш вщповщають встановленим 

нормам i дшсность

Висновок: Проведений анал1з дозволив зробити висновок про повну 

вщповщнють кадрового складу фах1вщв, яю здшснюють навчання 31 

спещальносп 6.030103 «Практична психолопя», нормативним вимогам щодо 

як1сного та юльюсного професорсько-викладацького складу; систематично 

проводиться робота з формування штату, шдвищення квал1ф1кащУ та 

атестащУ пращвыиюв; яюсний склад викладач1в, Ух професшна п1дготовка 

спроможн1 забезпечити навчання студенев в1дпов1дно до навчального плану 

специальность

6. МАТЕР1АЛЫЮ-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЫЮ-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Експертна KOMicia перев1рила повноту i достов1рн1сть документ1в, що 

характеризують матер1ально-техшчне забезпечення ОНМедУ та кафедру 

псюйатри, нарколопУ, психолопУ та соц1альноУ допомоги, та пщтверджуе Ух 

достов1ршсть наведеними даними. Матер1ально-техшчна база ушверситету 

дозволяе в повн1й Mipi забезпечити пщготовку практичних психолопв за 

спещальшстю 6.030103 «Практична психолопя», що вщображено в 

документах, як1 засвщчують право користування прим1щеннями для 

здшснення навчально-виховного процесу на терм1н, необхщний для 

завершения циклу навчання.

Загальна навчальна площа зпдно з даними статистичного зв1ту складае 

26785,9 м2, що на 1 студента становить 14 кв.м. 1снуюч1 навчальн1 плоиц 

дозволяють орган1зувати та проводите навчальний процес на достатньо 

обгрунтованому нормативному р1вш матер1ально-техн1чного
Ж. П. BipHaГ олова KOMiciT



забезпечення. Особливостз навчання в ОНМедУ полягають в тому, що з 

першого курсу студента за спещальнютю 6.030103 «Практична психолопя» 

вивчають кл1н1чн1 дисцишпни на юйшчних базах кафедри, яю розташован1 у 

багатопрофшьних л1кувально-проф1лактичних установах м. Одеси.

Значна увага в ОНМедУ придшяеться комп’ютеризащУ навчального 

процесу, в якому використовуеться 901 комп’ютер (власних -  465, ший -  436

-  за орендою, що перевищуе вимоги МОН Украши (12%).

Нов1 шформацшш технологи активно застосовуються в б1блютещ
Ч N

ушверситету. В ОНМедУ е електронна студентська б1блютека, в яюй 

створено 61 електронна кафедральна навчально-методична база, що повнютю 

забезпечуе самостШну роботу студентов. До послуг читач1в 1снують читальш 

зали (загальна юльюсть мюць в яких складае -  300): 2 -  для студешзв, 1 зал -  

для професорсько-викладацького складу та 1 комп’ютерний читальний зал.

Студентський читальний зал мае 120 мюць, яю мають доступ до 

електронного ресурсу завдяки систем! Wi-Fi. На сайт1 ушверситету 

розташовано блог б1блютеки, де е on-line доступ до електронного каталогу 

б1блютеки та методичних мaтepiaлiв кафедр. Для студенев icHye електронна 

видача шдручниюв, поЫбниюв. У роботу впроваджено eлeктpoннi 

абонемента читач!в та електронш читацью квитки. Електронний ресурс 

б1блютеки повнютю забезпечуе самостШну роботу студенев i робить 

забезпечення студешзв навчальною лНературою на 100 %.

KoMiciB пщтверджуе, що книжковий фонд б1блютеки достатньо 

укомплектований науковою, навчальною та довщковою лНературою. На 

сьогодш в1н становить понад 817 тис. прим!рниюв, з науковоТ л1тератури -  

514 041 прим1рниюв; навчально! -  256 662 тис.; фахових перюдичних видань

-  3461 назва; електронних шдручниюв, noci6HHKiB -  564,3 на 1 науково- 

педагопчного пращвника.

Студента забезпечеш м1сцями в гуртожитках на 100 %. Ушверситет 

мае профшакторШ, де студенти отримують медичну допомогу та пшьгове

Г олова комюй Ж. П. Bipna
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харчування. У навчальних корпусах та гуртожитках дтоть !дальш та буфети. 

В ушверситеп е Палац спорту is залами для занять окремими видами спорту, 

спортивно-оздоровчий Ta6 ip «Медик» на 6 epe3 i моря.

Висновок: матер!ально-техшчне забезпечення спещальносп в цшому 

вщповщае нормативним вимогам i стандартам щодо забезпечення тдготовки 

фах1вщв 3i спещальност! 6.030103 «Практична психолопя».

7. ЯК1СТБ ПОДГОТОВКИ МАЙБУТН1Х 

ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГ1В

За перюд з 2012 по 2016 роки на медичному факультет! № 3 кафедри 

псих!атрй, наркологи, психологи та сощально! допомоги ОНМедУ 

навчаються 138 студештв спещальносп 6.030103 «Практична психолопя» 

денно! та заочно’! форм навчання.

Показники абсолютно! ycniniHOCTi останньо! перед акредитащею 

модульно! ceci! студен!в за спещальнютю 6.030103 «Практична психолог!я» з 

циклу професшно! подготовки склав 100 %; яюсна ycniniHicTb -  72,64 %.

У п!дготовщ квал!ф1кованих практичних психолопв особливе м1сце 

займае оргашзашя виробничо! практики, яка в ушверситет! орган1зована 

в!дповщно з д1ючим робочим навчальним планом. За зв!тн1й перюд 

виробничу практику пройшли 19 студенпв 3i спец1альност! «Практична 

психолог!я». Абсолютна усшшнють студент!в 4 курсу за шдсумками 

виробничо! практики склала 100 %; яюсна -  63,15 %. Абсолютна устшнють 

студенпв з написания курсово! робота скала: абсолютна ycniniHicTb -  100 %, 

яюсна -  79 %.

Абсолютна i яюсна устшнють студештв 4 курсу за фахом «Практична 

психолопя» за шдсумками атестацн складала в!дпов1дно 100 % i 76,3 %, що 

вщповщае вимогам до акредитаци.

Г олова KOMicii Ж. П. BipHa
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Показники проведения ККР з дисциплш гумаштарно!' та сощально- 

економ1чно1 пщготовки наступнк абсолютна усшшнють -  100 %; яюсна -

77,7 %.

Показники проведения ККР з дисциплш природничо-науково'1 

пщготовки: абсолютна усп1шн1сть -  100 %; як!сна -  63,9 %.

Показники проведения ККР з дисциплш професшно!' та практично!' 

пщготовки: абсолютна усшшшсть -  100 %; яюсна -  76,3 %.

Показники якост1 в ц1лому вщповщають акредитацшним вимогам.

Висновок: анал1з результате виконання ККР, результата атестацп 

проходження виробничо! практики, контролю знань з професШно!' п1дготовки 

студент1в св1дчить, що яюсть п1дготовки бакалавр1в 3i спещальност1 6.030103 

«Практична психолог1я» в1дпов1дае вимогам, яю ставляться до пщготовки 

фах1вщв з ocbIthIm р1внем бакалавр i зд1йснюеться в1дпов1дно державним 

стандартам осв1ти.

8. НАУКОВО-ДОСЛ1ДНА РОБОТА

Основним науковим напрямком ОНМедУ протягом останн1х роюв е 

виконання науково'1 програми «Регенеративна i реконструктивна 

б1омедицина в р1шенш актуальних проблем охорони здоров’я населения 

Укра'ши». Зпдно з науковим напрямком ушверситету щор1чно виконуеться 

56-60 НДР, 5-ть з яких фшансуе МОЗ Укра'ши.

У ОНМедУ юнують науков1 школи: ппешчна, б1ох1м1чна,

1мунолопчна, ф1зюлопчна, терапевтична, фармаколопчна, акушерсько- 

пнеколопчна, анестезюлопчна, невролог1чна, офтальмолопчна, пед1атрична, 

рентгенолопчна, терапевтична, уролопчна. xipyprinHa, псих1атрична.

KoMicieio перев1рено шформащю про пщготовку в ушверситет1 

наукових та науково-педагопчних кадр1в та встановлено, що пщготовка 

кадр1в вищого квал1ф1кацШного р1вня зд1йснюеться за планом. Як свщчать

Голова KOMicii' Ж. П. BipHa
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показники науково!' д1яльностк у звкному nepioai в ушверситет! захищено 

16 докторських та 81 кандидатських дисертацш. Зараз зпдно плану 

виконуеться 23 докторських i 138 кандидатських дисертацш, в тому числ1 82 

через acnipamypy.

Значною м1рою досягненню таких показниюв сприяло те, що в 

ушверситет! функц1онують 2 спецради з 7 спещальностей. Ун1верситетом 

видаеться 5 наукових журнал1в, включен! МОН Укра'ши до перел1ку фахових 

видань з проблем медицини, бюлогп, фармаци. Зараз проводиться робота 

щодо включения «Одеського медичного журналу» до престижних 

м1жнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus.

Протягом 5-pi4Horo перюду сшвробпниками ушверситету видана 

науково-практична л!тература: 49 монографш, 101 пщручник i пошбник та 30 

методичних рекомендац!й з грифом МОЗ та МОН, подано 53 нововведения. 

Професорсько-викладацьким складом ушверситету опублковано 3117 

статей, в т.ч. 215 -  у заруб1жних виданнях, одержано 468 патенте та 

охоронних документе.

За з в т ш й  перюд на баз! ун!верситету або за його участю проведена 

значна к1льк!сть з’'!зд!в, конгреЫв, науково-практичних конференц1й, в тому 

числ1 студентських, ол!мп1ад, ш к ш -ceM iH ap iB , майстер-клас1в.

На 6a3i ОНМедУ зпдно до Реестру з’1зд!в, конгрес!в, симпоз!ум!в та 

науково-практичних конференцш щор1чно проводиться м!жнародна наукова 

конференщя для студент!в та молодих вчених «Молодь -  медицин! 

майбутнього». У 2015 р. пройшла наукова конференщя студенпв та молодих 

вчених з м!жнародною участю «Сучасш теоретичш та практичн! аспекта 

кл1н!чно1 медицини», присвячена 85-р1ччю з дня застосування Студентського 

наукового товариства ОНМедУ), на якш студента кафедри ncHxiaipii, 

нарколоп!', психолог!!' та coniaiibHoi допомоги посши перше Micue, а також 

було опублковано 7 тез, як! ввшшли у зб!рник тез допов!дей.

На кафедр! псюйатрн, нарколог!Y, психологи та соц!ально!' допомоги
Голова KOMicii' Ж. П. BipHa



виконуеться науково-дослщницька робота щодо дослщження сощальних, 

психолопчних, юйшчних аспекпв псих!чних та поведшкових розлад1в. За 

звггний перюд було опублшовано 4 монографи та 178 статей в вггчизняних та 

закордонних виданнях.

На баз1 кафедри псюйатрй’, наркологи, психологи та сощально'1 

допомоги, яка здшснюе пщготовку 3i спещальносп 6.030103 «Практична 

психолопя» було проведено I регюнальний науково-практичний круглий ст1л 

«Сучасн1 проблеми та тенденцп викладання гуман1тарних дисципл1н у вищих 

навчальних закладах» (17.10.2014 р.). Також було проведено круглий стш з 

м1жнародною участю «Ранне втручання -  здоров’я нацп -  майбутне Укра’ши» 

(1.10.2015 р.), краши-учаснищ -  Укра'ша, Нщерланди.

Зд1йснюеться консультування студенев щодо психолопчних проблем в 

рамках розробки проекту психолопчно1 служби ОНМедУ (вщповщно до 

розпорядження проректора з науково-педагопчно!' роботи (з питань 

гумаштарно'! освии та виховання) ОНМедУ № 06 вщ 13.01.2010 р., яке було 

впроваджено зпдно Наказу мшютра осв1ти i науки Укра’ши № 1248 вщ 

30.12.2009 р.«Про покращення сощально-педагопчного i психолопчного 

супроводу навчально-виховного пронесу у вищих навчальних закладах III-IV 

р1вн1в акредитацй’»).

Висновок: ком1с1я п1дтверджуе, що наукова робота ОНМедУ та 

кафедри ncHxiaTpii, наркологй', психологи та сощальноУ роботи в1дповщае 

нормативним вимогам i стандартам та проводиться на високому 

теоретичному та практичному р1внях, що сприяе як1сн1й пщготовщ фах1вц1в 

3i спещальносп 6.030103 «Практична психолопя».

9. М1ЖНАРОДНА СП1ВПРАЦЯ

Експертна ком1с1я п1дтверджуе, що м1жнародна робота е стратепчною 

основою д1яльност1 ОНМедУ i полягае в розвитку багатоб1чних зв’язк1в з
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провщними заруб1жними науково-дослщними установами, шишками, 

медичними ушверситетами i факультетами, отриманш наукових i o c e iT H ix  

грант1в, виконанн! спшьних проекпв на основ! впровадження концепцп 

доказово! медицини i европейсько! штеграци вигцо! школи в рамках 

Болонського процесу.

ОНМедУ активно працюе як член 1УПжнародно1 асощацп ушверситепв 

(IAU), €вропейсько '1 асощацп ушверситет1в (EAU), Велико!' Хартп 

Ушверситет1в (MCU), асощацп медичних факультет!в i ушверситет!в 

(MEDINE), асощацн Приморських ушверситепв (SSUA).

За зв т п й  перюд в ОНМедУ виконувалось 8 м1жнародних наукових та 

освггшх rpaHTie та проекпв.

Загальне число угод про сшвпрацю м1ж ОНМедУ i заруб1жними 

оргашзащями, установами складае 38 з 16 кра!н свггу.

Кафедра ncHxiaTpii', наркологи, психологи та сощально! допомоги 

здшснюе м1жнародне сшвробпництво за програмою МОЗ Украши 

«Свропейська шдготовка з охорони псих1чного здоров’я» з Польшею та 

Шмеччиною, а також проект програми «Питания раннього втручання в 

дитяч1Й n c H x ia T p i i  та психолоп!» з фондом «Softtilip», оргашзащею «Socires» 

(Нщерланди).

TicHi науков1 контакти, щцкршлеш угодами про сшвпрацю, випускова 

кафедра шдтримуе з багатьма академ1чними, навчально-осв1тшми, 

медичними закладами Украши, а саме: УкраТнським НД1 сощально! i судово! 

ncHxiaTpii та нарколоп! МОЗ Украши; Харшвським нацюнальним медичним 

ушверситетом МОЗ Украши; ГОвденноукра'шським нацюнальним 

ушверситетом !м. К.Д. Ушинського; «1нститутом охорони здоров’я д1тей та 

шдлгпав НАМИ Украши»; М1жнародним класичним университетом 

«Украша-Швдень»; Одеським нацюнальним ушверситетом im. I.I. Мечшкова;
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КУ «Одеський обласний онколопчний диспансер»; КУ «Одеський обласний 

медичний центр псих1чного здоров’я»; Одеським мюьким центром занятость 

Асшранти, здобувач1, викладач1 та студента кафедри у своУх наукових 

дослщженнях часто використовують матер1альну базу цих установ, мають з 

Ух сшвробпниками спшьш публнсащУ тощо.

Висновок: ком1с1я шдтверджуе, що м1жнародна дiяльнicть ОНМедУ 

сприяе тдготовщ  фах1вщв 3i спещальносп 6.0301030 «Практична 

психолопя» i повшстю вщповщае акредитацшним вимогам.

10. ПЕРЕЛ1К ЗАУВАЖЕНЬ ТА ЗАГАЛБН1 ВИСНОВКИ I

ПРОПОЗИЦИ

Експертна KOMicia з акредитащ! спец1альност1 6.030103 «Практична 

психолопя» напряму пщготовки 0301 «Сощально-пол1тичн1 науки», яка 

працювала в навчальному заклад1, в цшому позитивно ощнюе роботу 

ушверситету та випусковоУ кафедри ncnxiaTpii, наркологи, психологй' та 

соц1альноУ допомоги.

Вважаемо за необхщне висловити також зауваження, яю не входять до 

складу обов’язкових i не впливають на ршення про акредитац1ю, але 

дозволять полшшити яюсть п1дготовки фах1вц1в.

Зауваження та пропозищь

1. Актив1зувати ствпрацю з науково-педагопчними прац1вниками 

провщних вищих навчальних заклад1в i наукових установ в УкраУш та за 

кордоном з метою обмшу досвщом, науковими та методичними матер1алами.

2. Забезпечити сгажування професорсько-викладацького складу 

випусковоУ кафедри у вищих навчальних закладах з досвщом гпдготовки 

фах1вц1в з напряму 6.030103 «Практична психолопя».

3. Продовжити роботу з питань оргашзащУ i комплектування 

квал1ф1кованими науково-викладацькими кадрами.
Г олова KOMiciT Ж. П. BipHa
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

На шдстав1 поданих акредитацшних MarepiarciB ОНМедУ та результате 

безпосередньоУ експертизи в ушверситет1 ком!с1я дшшла висновку. що стан 

кадрового, навчально-методичного, iнфopмaцiйнoгo та матер1ально-техшчного 

забезпечення, р1вень оргашзащУ навчального процесу, знань студекгпв з 

гумаштарноУ та сощально-економ1чноУ, природничо-науковоУ та професшно- 

opieH T O B aH oi пщготовки вщповщають вимогам чинного законодавства,

встановленим МОН УкраУни, критер1ям i вимогам акредитащУ, що забезпечуе 

державну таранью якосп освпп пщготовки бакалавр!в напрямом 0301 

«Сощально-полДичш науки» за спещальшстю 6.030103 «Практична 

психолопя» за денною та заочною формами навчання.

Експертна комю1я рекомендуе Мпнстерству освпи i науки УкраУни 

прийняти позитивне ршюння щодо акредитащУ пщготовки фах1вщв в 

Одеському нащональному медичному ушверситеп 3i спещальносп 6.030103 

«Практична психолопя» квал1фкацшного р1вня «бакалавр» з лщензованим 

обсягом набору: на денну форму 6.030103 «Практична психолопя» -  50 oci6 

на рж, на заочну форму 6.030103 «Практична психолопя» -25 oci6 на рж.

Голова KOMicii:
BIPHA Жанна Петр1вна,
декан факультету психолоп'У Схщноевропейського 
нащонального ушверситету !меш Jleci УкраУнки, 
доктор психолопчних наук, професор ___

Члени KOMicii:
ДАНИЛЮК 1ван Васильевич, 
декан факультету психолоп'У КиУвського 
нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, 
доктор психолопчних наук, професор

«бУ”» _________2016 року

л-: -. ’О Н И  :> , '.Г;.
«3 висновками ознайомлений та отримав один прим1рник»

До Os5>--—££> •>>>

. "'-'•Iмедичного ушверситету, 
академж НАМИ УкраУни

Ректор Одеського нащонального

В. М. Запорожан
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Додаток 1

Табл идя вщповщност! стану забезпечення Одеського нацюнального медичного 
ушверситету акредитацшним умовам надання ocBiTnix лослуг у сфер1 вшцо1 освНи за 
спещальшстю 6.030103 «Практична психолопя» за осв!тньо-квал1ф1кацШним р1внем

«бакалавр»
№ з/п Назва показника (нормативу) Значения

показника
(нормативу)*

Фактичне
значения

показника**

Вщхилення
фактичного

значения
показника

вщ
нормативног

о
1 2 3 4 5

1. Загальн вимоги
1.1 Концепщя д1яльност1 за заявлении напрямом 

(спещальшстю), погоджена з обласною 
державною адмшстращею

+ + -

1.2 Заявлений лщензований обсяг (денна форма 
навчаннязаочна форма навчання) 50/25 107/31 -

2. Кадрове забезпечення пщготовки фах1вшв заявлено!' спец1альност1
2.1 Частка науково-педагопчних пращвнишв з 

науковими ступенями та вченими званиями, 
яш забезпечують викладання лекщйних 
годин сощально-гумаштарного циклу 
дисциплш навчального плану спешальносп 
(% В1Д КШЬКОСИ годин)

75 85,5 +10,5

у тому числ1 на пост1йнш основ1: 50 75,0 +25,0
2.2 Частка науково-педагопчних прац1вн.ик1в з 

науковими ступенями та вченими званиями, 
яш забезпечують викладання лекщйних годин 
фундаментального циклу дисциплш 
навчального плану спешальноеп (% в1д 
шлькосн годин) (за винятком в1йськових 
навчальних дисципл1н)

75 80,0 +5,0

у тому числ1 на поспйн1й ochobi: 50 74,0 +24,0
з них: доктор1в наук або професор1в 10 23,0 + 13,0

2.3 Частка науково-педагопчних прац1вник!в з 
науковими ступенями та вченими званиями, 
яш забезпечують викладання лекщйних годин 
фахових дисциплш навчального плану 
спец1альност1 (% в1д ктькоси годин)

75 77,0 +2,0

у тому числ1 на пост1йн1й основ!: 50 80,0 +30,0
з них:
доктор1в наук або професор1в 10 11,0 +1,0

2.4 Частка педагопчних пращвншбв вищо! 
категорп. як1 викладають лекщйн1 години 
дисциплш навчального плану спешальносзт (% 
в1д KUlbKOCTi годин)

- - -

I. Цикл гумаштарно!' та сощ'ально-економ1чно!' 
гадготовки (шифр -  ГСЕП) - - -

II. Цикл природничо-науково!' 
(фундаментально'1) шдготовки (шифр -  
ПНФП)

- - -

III. Цикл загалъно-професшно!' п1дготовки 
(шифр -  ЗИП) - - -
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IV. Цикл професШно'У i практично!' пщготовки 
(шифр -  ГОШ) - - -

2.5 Наявшсть кафедри (цикловоУ колисп") з 
фундаментально! пщготовки

€ е -
2.6 Наявн1сть кафедри 3i спещально'У (фаховоУ) 

пщготовки. яку очолюе фах1вегп> вщповщноУ
€ €

-
доктор наук або професор С € -

3. Матер1ально-техшчна база
3.1 Забезпечен1сть лаборатор1ями, полйонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхщним для 
виконання навчальних програм (у % вщ 
потреби)

100 100 -

3.2 Забезпечен1сть студент1в гуртожитком (у % вщ 
потреби) 70 100 +30

3.3 Кшькють робочих комп’ютерних мюць на 100 
студент! в 49 98 +0,4

3.4 Наявшсть пункт харчування с е -

3.5 Наявшсть спортивно'У зали е е -

3.6 Наявшсть стад1ону або спортивного 
майданчику

е е -
3.7 Наявн1сть медичного пункту е € -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявшсть осв1тньо-квал1фЬсац1йноУ 

характеристики фах1вця (у т.ч. вар1ативноУ 
компоненти)

е е
-

4.2 Наявшсть освггньо-професшно'У программ 
пщготовки фах!вця (у т.ч. вар1ативно'У 
компоненти)

€ е
-

4.3 Наявн1сть навчального плану, затвердженого 
в установленому порядку

€ е -

4.4 Наявшсть навчально-методичного 
забезпечення для кожноУ навчальноУ дисциплши 
навчального плану (%)

100 100
-

4.4.1 Навчальних i робочих навчальних програм 
дисципл1н

100 100 -
4.4.2 Плашв семшарських, практичгагх занять, 

завдань для лабораториях роб1т
100 100 -

4.4.3 Методичних вказшок i тематик контрольних, 
курсових роб1т (проект)

100 100 -
4.5 Наявшсть пакет контрольних завдань для 

комплексно!' nepeeipicH знань з дисцигшн 
сод1ально-гуман1тарноУ, фундаментально!' та 
фаховоУ пщготовки (%)

100 100
-

4.6 Забезпечен1сть програмами Bcix вшив практик
(%)

е е -
4.7 Наявн1сть методичних вказтвок щодо 

виконання дипломних роб1т (проект), 
державних екзамен1в

100 100 -

4.8 Дидактичне забезпечення самостШноУ роботи 
студент! в (у т.ч. з використанням 
шформащйних технологШ), %

е е
-

4.9 Наявшсть критерЛ'в ощнювання знань i вм1нь 
студент1в

€ € -

5 .1нформацшне забезпечення
5.1 Забезпечешсть студент шдручниками, 

навчальними пособниками, що м1стягься у 
влас Hi й б!блютеш

100 100 -

5.2 Сшвв!дношення посадкових Micin> у власних 
читальних залах до загального контингенту 
студент!в (%)

5 9 +4
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5.3 Забезпечешсть читальнях залш фаховими 
перюдичними виданнями 3 9 +6

5.4 Можливють доступу викладач1в i студентов до 
1нтернет як джерела шформаца:
-  наявнють обладнаних лабораторш

е е
-

-  наявшсть канал1в доступу е е
-

Г олова комки:
BIPHA Жанна Петр1вна,
декан факультету психолоп1 Схщноевропейського 
национального ушверситету iMeHi JTeci УкраУнки, 
доктор психолопчних наук, професор ____

Члени K O M icii:

ДАНИЛЮК 1ван Васильевич, 
декан факультету психолоп '1 КиТвського 
нацюнального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, 
доктор психолопчних наук, професор

« P<fy> £>х:_______ 2016 року

«3 висновками ознайомлений та отримав один прим}рник»

Ректор Одеського нацюнального 
медичного ун}верситету,

о;

академк НАМИ Украши

т Щ  I g z«и -<\ 'ч!г 5”.
Ха-*‘ <'4\ Xv - , •?/* X#

В. М. Запорожан
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Додаток 2

Зведена вщомють результатов виконання комплексних контрольних po6iT 
студештв напряму пщготовки (спещальшсть) 6.030103 «Практична психологтя» 

за освггньо-квагпфпсашйним р1внем бакалавр

Is
/

Дисциплина Ку
рс

Кшькю
ть
студен
Дв
(oci6)

Вико
иКК

нувал
>

Одержали оцшки при самоанал1з1

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
ш

ш
ш

ст
ь 

%

о4-
л

*к;

§ю
>s1
CLи
и

oci
б

%
5 4 г з 2
oci6 % oci

б
% oci

б
% oci6 %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4

15 16 17

(икл гумаштарноУ та соц1ально-економ1чнсн пщготовки
Укр.мова (за
профспрямув
анням)

4 19 19 100 3 15,8 13 68,
4

3 15,8 100
%

84.
2

4

Гноземна 
мова (за 
профспрямув 
анням)

4 19 19 100 2 10,5 12 63,
2

5 26,3 100
%

73,
6

3,8

IcTopia
УкраУни

4 19 19 100 2 10,5 11 57,
9

6 31,6 “ 100
%

68,
4

3,7

Фшософ1я 4 19 19 100 2 ■10,5 12 63,
2

5 26,3 - “ 100
%

73,
6

3,8

Правознав-
ство

4 19 19 100 5 26,3 10 52,
7

4 21,0 - 100
%

78.
9

4

Етика та 
естетика

4 19 19 100 5 26,3 9 47,
4

5 26,3 “ - 100
%

73,
6

4

Соцюлопя 4 19 19 100 7 36,9 8 42,
1

4 21,0 “ 100
%

78,
9

4,1

Психолог] я 
особистосД

4 19 19 100 6 31,6 9 47,
4

4 21,0 - “ 100
%

78,
9

4,1

Психолопя
а м ’У

4 19 19 100 14 73,7 3 15,
7

2 10,5 - 100
%

89,
4

4,6

сього за циклом 19 19 100 46 26,9 87 50,
8

38 22,2 - - 100
%

77,
7

3,5

икл природничо-науковоУ пщготовки
) Математичн1 

методи в 
психолопУ

4 19 19 100 2 10,
5

11 57,
9

6 31,
5

100
%

68.
4

3,7

Б1олог1я з 
основами 
антрополопУ

4 19 19 100 1 5,2 9 47,
4

9 47,
4

100
%

52,
6

3,5

» Демограф1я 4 19 19 100 4 21,
0

8 42,
1

7 36,
9

“ 100
%

63,
1

3,8

Етнограф1я 4 19 19 100 4 21,
0

9 47,
4

6 3 1 ,
6

“ - 100
%

68.
4

3,8

Зоопсихолоп 
я та
пор1вняльна
психолопя

4 19 19 100 3 15,
8

9 47,
4

7 36,
8

100
%

63,
1

3,7

Загальна 
педагог) ка та

4 19 19 100 6 31, 8 42, 5 26, - - 100 73, 4



icTopia
педагопки

6 1 3 % 6

16 Основи
тформатики
та
комп’ютерни 
х технолопй

4 19 19 100 2 10,
5

9 47,
4

8 42,
1

100
%

57,
8

3,6

17 Teopia
ймов1рностей
та
математична
статистика

4 19 19 100 3 15.
8

9 47, 7 36,
9

100
%

63,
1

3,7

8 Основи
екологн

4 19 19 100 3 15,
8

10 52,
6

6 31,
6

- - 100
%

68,
4

3,8

9 Валеолот i
в1кова
ф1зюлопя

4 19 19 100 2 10,
6

9 47,
3

8 42,
1 ■

100
%

57,
8

3,6

>0 Правове
забезпечення
практично!'
психологи

4 19 19 100 1 5,3 9 47,
4

9 47,
3

100
%

21,
5

3,1

>1 Анатом ia та 
еволющя 
ЦНС та ВНД

4 19 19 100 3 15,
8

10 52,
6

6 31,
6

“ “ 100
%

68,
4

3.8

>2 Деонтолопя 4 19 19 100 2 ю ,
5

11 57,
9

6 31.
6

- - 100
%

68,
4

3,7

!3 Ф1зичне
виховання

4 19 19 100 4 21.
1

9 47,
3

6 31,
6

_ 100
%

68,
4

3,8

/с ь о го  за циклом 9 19 100 40 15,
0

130 48,
8

96 36,
0 !

i
100
%

63,
9

3 ,7

Дикл професшнсн та практично! гпдготовки
Л Вступ до 

спешальност 
i

4 19 19 100 1 5,3 10 52,
6

8 42,
1

100
%

47,
3

3,6

!5 Загальна
психолопя

4 19 19 100 3 15,
8

10 52,
6

6 31,
6

- - 100
%

68,
4

3.8

!6 Експеримен
тальна
психолопя

4 19 19 100 9 47,
4

7 36,
9

3 15,
7

100
%

84,
2

4,2

!7 Сощальна
психолопя

4 19 19 100 8 42,
1

8 42,
1

3 15,
8

- - 100
%

84,
2

4.4

!8 BiKoea
психолопя

4 19 19 100 11 58,
0

4 21,
0

4 21,
0

- - 100
%

78,
9

4,3

!9 Медична
психолопя

4 19 19 100 7 36,
9

8 42,
1

4 21,
0

- - 100
%

78.
9

4,1

.0 Патопсихол
опя

4 19 19 100 6 31.
5

7 36,
9

6 31,
6

- - 100
%

68,
4

4

1 Педагог! чна 
психолопя

4 19 19 100 6 31,
6

9 47,
4

4 21,
0

- - 100
%

78,
9

4,3

.2 Психод1агно
стика

4 19 19 100 9 47,
4

6 31,
6

4 21,
0

- - 100
%

78,
9

4,2

i3 IcTopia
психологи

4 19 19 100 2 ю ,
5

10 52,
6

7 36,
9

- - 100
%

63,
1

3,7

4 Диференщал
ьна

4 19 19 100 6 31, ! 7
6 J _____

36,
9

6 31,
5

-
____

100
%

68.
4

4



психолопя
5 Основи

наукового
досл1дження

4 19 19 100 4 21,
0

5 26.
3

10 52,
7

100
%

47,
3

3,6

6 1нженерна
психолопя
та
психолог!я
npani

4 19 19 100 10 52,
7

6 31,
6

3 15,
7

100
%

84.
2

4,3

M Г ендерна 
психолопя

4 19 19 100 8 42,
1

7 36,
9

4 21,
0

" “ 100
%

78,
9

4,2

59 Юридична
психолопя

4 19 19 100 1 5,3 9 47,
4

9 47,
3

“ 100
%

21,
5

3,1

Ю Teopia i 
практика 
психолопчн 
ого
консультува
ння

4 19 19 100 10 52,
6

7 36,
9

2 10,
5

100
%

89.
4

4,4

41 Методика
викладання
психологи

4 19 19 100 7 36,
9

8 42,
1

4 21,
0

100
%

78,
9

4,1

42

I

Сощальна 
псих1атр1я з 
основами 
психолопчн 
01
експертизи

4 19 19 100 3 15,
8

10 52,
7

6 31,
5

100
%

68,
4

3,8

43
I

Психолопя
управлшня

4 19 19 100 5 26,
3

9 47,
4

5 26,
3

- - 100
%

73,
6

3,7

144 Пол1тична
психолопя

4 19 19 100 15 79,
0

3 15,
8

1 5,2 - - 100
%

94,
7

4,7

Г5
1

Безпека 
життед1яльн 
ocii та 
охорона 
npani

4 19 19 100 2 10,
5

8 42,
1

9 47,
4

100
%

52,
6

3,6

46

1
Основи
медичних
знань

4 19 19 100 3 15,
7

9 47,
4

7 36,
9

100
%

63,
1

3,7

1 Акмеолопя 4 19 19 100 9 47,
4

5 26,
3

5 26,
3

- - 100
%

73,
6

4.2

*48 Конфлжтоло
пя

4 19 19 100 11 58,
0

4 21,
0

4 21,
0

- “ 100
%

78,
9

4,1

I4
1
Ш __

Навчальна 
практика з 
психолопчн 
ого
супроводу 
труп ризику

4 19 19 100 7 36,
9

8 42,
1

4 21,
0

100
%

78,
9

4,1

1° Психолопя 
екстремальн 
их сташв

4 19 19 100 9 47,
4

7 36,
9

■-» 15,
7

100
%

84.
2

4,3

I' Психолопя 4 19 19 100 13 68, 6 31, - - - - 100 10 4,6



здоров’я 5 5 % 0
52 Психолопчн 

а служба в 
систем! 
освгги

4 19 19 100 15 79,
0

4 21,
0

100
%

10
0

4,7

53 Спетальна 
психолопя 3 
основами 
дефектологи

4 19 19 100 6 31,
6

7 36,
9

6 31,
5

100
%

68,
4

4

54 Адиктолопя 4 19 19 100 8 42,
1

7 36,
9

4 21,
0

“ - 100
%

78,
9

4,2

55 Основи 
peaGmimriori 
i' та
сотально- 
психолопчн 
ий супровщ

4 19 19 100 7 36,
8

9 47,
4

3 15,
7

100
%

84,
2

4,2

>6 Психолопя
спйакування

4 19 19 100 7 36,
8

9 47,
4

3 15,
7

- - 100
%

84,
2

4,2

!7 Сущидолоп
я

4 19 19 100 8 42,
1

7 36,
9

4 21,
0

- - 100
%

78,
9

4,2

>8 Основи
ДИТЯЧ01
психокорекц 
и та
ncnxoTepanii

4 19 19 100 5 26,
3

8 42,
2

6 31,
5

100
%

68.
4

3,9

9 Основи
ceKConorii

4 19 19 100 7 36,
9

5 26,
3

7 36,
8

- - 100
%

63,
1

3,6

0 Пал1ативна 
та хостена 
допомога

4 19 19 100 4 21,
1

11 57,
8

4 21,
1

100
%

78,
9

4

1 Домедична 
допомога з 
практикумо 
м кризовоТ 
ncHxoTepanii-

4 19 19 100 6 31,
6

7 36,
9

6 31,
5

100
%

68,
4

4

?
“
- J

Виробнича
практика

4 19 19 100 8 42,
1

10 52,
7

1 5,2 - - 100
%

94,
7

4,3

к ь о г о  за 
и к л о м

26
6

36,
8

281 38,
9

175 24,
2

100
%

76,
3

4,0

олова комки:
IPHA Жанна Петр1вна.
екан факультету психологи Схщноевропейського 
атонального ушверситету iMeHi Jleci У кратки, 
эк гор психолопчних наук, професор

------ — - 2016 р°ку

5 висновками :найомлений та отримав один прим1рник»

i Ьгктор Одеського нашонального
едичного университету.
садемж НАМИ Украши 

г В. М. Запорожан



Додаток 3
Результата проведения ККР експертною KOMiciero з пщготовки 

студенев напряму шдготовки (спещалыпсть) 6.030103 «Практична психолопя» 
освггньо-квал1ф1кацшний р1вень бакалавр______

№ 
п/ 
п

Назва
дисциплш

СО
С
&

.а
X

Л  и

р

С клали ККР 3 них одержали ощнки

Аб
со

лю
тн

а 
ус

ш
ш

ш
ст

ь, 
%

Яю
ст

ь, 
%

§ю
ж
Iа>
о ,i>
и

«5» «4» «3» «2»
oci6 % oci6 % oci6 % oci6 % oci

б
%

1. Психолога
управлшня

1 19 19 100 8 42,1 6 31,6 5 26,3 - - 100 73,7 4,1

2. Основи
ДИТЯЧ01

психокорекщ 
У та
психотерапп

1 19 19 100 6 31,6 8 42,1 5 26,3 100 73,7 4

3. Спещальна 
психолопя 3 
основами 
дефектолоп1

1 19 19 100 4 21 11 58 4 21 100 79 4

4. Сощальна 
ncHxiarpifl з 
основами 
психолопчно 
У експертизи

1 19 19 100 6 31.6 7 36,8 6 31,6 100 68,4 4

5. Домедична 
допомога з 
практикумом 
кризовоТ 
психотераш!

1 19 19 100 6 31 ;6 7 36,8 6 31,6 100 68,4 4

Г олова комки:
BIPHA Жанна Петр1вна.
Декан факультету психологи Схщноевропейського 
Нацюнального ушверситету ш. Л. У кратки, 
доктор психолойчних наук, професор

«/7"» 2016 року

«3 експертизи висновками ознайомлений та отримав один прим1рник»

В.М.Запорожан



Додаток 4

Яюсш характеристики подготовки фах1вц1в напряму 6.030103 «Практична 
психолопя» осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня -  бакалавр

Назва показника (нормативу) Значения 
показника 

(нормативу) за 
осв1тньо- 

квал1фжацшним 
р1внем бакалавр

Значения 
показника 

(фактично) за 
осв1тньо- 

квал1фжацшним 
р1внем бакалавр

Вщхилення 
фактичного 

значения 
показник вщ 

нормативного

1 2 3 4
Я кзсш  х ар актер и сти ки  пщ готовки  фах1вщ в осв1тньо- 

квал1ф1кацш ного p iвия

1 .Умови забезпечення державно)- таранти 
якостi вищо) осв1ти
1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелж навчальних 
дисциплш, годин, форми контролю, %

100 100

1.2.Пщвищення квал1ф1кацп викладач1в 
постшного закладу за останш 5 роюв, %

100 100 -

1.3. Чисельшсть науково-педагопчних 
(педагопчних) пращвникйв, що 
обслуговують спещальшсть i працюють 
у навчальному заклад1 за основним 
мюцем роботи. яю займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими 
досл1дженнями. подготовкою 
пщручниюв та навчальних поабниюв, %

100 100

2. Результата осв1тньо) д1яльност1 (р1вень 
пщготовки фах1вщв), не менше %

2.1.Р1вень знань студенте з гуманитарно) та 
сощально-економ1чно) подготовки:

- -

2.1.1. Усшшно виконан1 контрольш 
завдання, %

90 100 +10

2.1.2. Якюно виконаш контрольн1 завдання 
(ощнки «5» i «4»), %

50 77,7 +27,7

2.2.Р1вень знань студент1в з природничо- 
науково) (фундаментально)-) пщготовки:

- - “

2.2.1. Усшшно виконан1 контрольш 
завдання,%

90 100 + 10

2.2.2. Якюно виконнаш контрольш 
завдання (ощнки «5» i «4»), %

50 63,9 +13,9

2.3.Р1вень знань студент1в 3i спещально) 
(фахово)) пщготовки:

“ - “

2.3.1. Усп1шно виконаш контрольш 
завдання, %

90 100 + 10

2.3.2. Якюно виконаш контрольш завдання 
(ощнки «5» i «4»), %

50 76,3 +26,3

3. Оргашзащя науково) робота
3.1 .Наявшсть у струю-ypi навчального 

закладу наукових пщроздшв
1 1



3.2. Участь студенев у науковш робот! 8 8 -
(наукова робота на кафедрах та в 
лаборатор1ях, участь в наукових 
конференциях. конкурсах, виставках, 
профшьних ол^мшадах тощо)

Г о л о в а  KOMicii:
BIPHA Жанна Петр1вна,
Декан факультету психологИ* Схщноевропейського 
Нацюнального ушверситету iM. Л. У кратки, 
доктор психолопчних наук, професор

« 2016 року

«3 експертизи висновками ознайомлений та отримав один прим1рник»

Ректор Одеського нац1онального 
Академш НАМИ УкраУни

Аг
йи

ун1верситету,
В.М.Запорожан




