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Необхідність підготовки в Україні докторів філософії за спеціальністю 

053 «Психологія» обумовлена потребою у розвитку загальних та фахових 

компетентностей, які слугують дієвою основою забезпечення кадрів вищої 

кваліфікації, що ефективно здійснюють науково-дослідницьку діяльність, 

аналітичну роботу, наукове консультування в сфері теоретичної, прикладної 

та практичної психології, а також викладацьку діяльність у закладах вищої 

освіти. Відповідно до окресленого підготовка висококваліфікованих 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди є доцільною 

і своєчасною. 

Представлена на розгляд освітньо-наукова програма зі спеціальності 

053 «Психологія» розроблена у процесі консультацій із науковцями, 

практичними психологами, потенційними роботодавцями, які підтвердили 

необхідність підготовки докторів філософії з психології в аспірантурі ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. До її впровадження кафедрою психології залучені 

науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, вчене звання та 

підтверджений рівень наукової та професійної активності, що відповідає 

вимогам ліцензійних умов.   

Слід зауважити, що представлена освітньо-наукова програма 

спрямована на поглиблення теоретичної загальнонаукової та практичної 

фахової підготовки, підвищення рівня професійної та викладацької 

майстерності випускника, набуття ним практичних навичок викладання у 

ЗВО, розвиток науково-дослідницьких умінь, набуття компетентності у 

написанні фахових публікацій, продуктивне засвоєння іноземної мови для 

апробації наукових досліджень з психології.  

Специфікою програми є те, що навчання реалізується на дослідженнях 

із застосуванням загальнонаукових, психологічних та математико-

статистичних методів, постановці теоретико-методологічних завдань та їх 

реалізації під час здійснення власного дисертаційного дослідження. Змістове 

наповнення програми наближене до напряму наукових досліджень аспіранта, 

що сприяє появі особливого виду співпраці, активізації пізнавального 

інтересу здобувача.  

Виходячи із видів і завдань щодо підготовки доктора філософії із 

спеціальності 053 «Психологія» в освітньо-науковій програмі чітко 

окреслено програмні компетентності, поділені на загальні та спеціальні, що 

відповідає рецензованій програмі. Подані компетентності повністю 



відповідають програмованим результатам навчання, відповідаючи запитам 

майбутніх докторів філософії та роботодавців. З метою посилення ОНП слід 

рекомендувати ввести вибіркові дисципліни, спрямовані на вироблення 

softskills. 

Таким чином, проведений аналіз освітньо-наукової програми зі 

спеціальності 053 «Психологія» дозволяє визначити її високий науково-

методичний рівень, врахування у ній передового вітчизняного та зарубіжного 

досвіду викладання у вищій школі, відповідність вимогам складання 

подібних програм згідно із Стандартом зі спеціальності «Психологія», 

підготовленого МОН України, тому є підстави вважати, що дана освітньо-

наукова-програма «Психологія» підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня у Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С. Сковороди здатна забезпечити сучасну та якісну підготовку 

майбутніх фахівців та може бути рекомендована до використання.  

 

 

 

 
 

 
 


