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Сучасні вимоги до інтеграція України у світовий науковий, 

економічний та соціокультурний простір передбачають забезпечення якісних 

змін в освітній системі, де головним ресурсом є висококваліфіковані кадри.   

Структурна будова і зміст програми підготовки докторів філософії за 

спеціальністю 053 «Психологія» у ХНПУ імені Г.С. Сковороди є актуальним, 

передбачає розвиток як фахових психологічних, так і науково-дослідницьких 

компетенцій аспірантів, здобуття теоретичних та практичних результатів 

навчання, проведення власного наукового дослідження, результати якого 

відзначаються новизною та практичною значущістю.     

ОНП за спеціальністю 053 «Психологія» розроблена згідно сучасних 

вимог з урахуванням новітніх тенденцій реформування та модернізації вищої 

школи. Програма ґрунтується на основних положеннях Закону України «Про 

вищу школу», реалізує компетентнісний підхід до освітнього процесу. 

Рецензована освітньо-наукова програма розроблена у процесі консультацій з 

науковцями, практикуючими спеціалістами, потенційними роботодавцями, 

які підтвердили необхідність підготовки фахівців цієї спеціальності. 

За структурою і змістовим наповненням рецензований документ 

відповідає вимогам до розробки освітніх програм. Так ОНГІ «Психологія» 

для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня фокусує увагу 

на обсязі кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; переліку компетентностей випускника; нормативному змісту 

підготовки здобувачів вищої освіти, який сформульований у термінах 

результатів навчання; формах атестації здобувачів вищої освіти; вимогах до 

наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  



Програма структурована у вигляді змістових блоків, послідовно 

розкриває загальнонаукові, фахові і науково-дослідні теоретичні та практичні 

складові професійної підготовки. Усі елементи освітньо-наукової програми 

виконані на високому науковому й методичному рівні з врахуванням 

передового досвіду викладання в університеті. 

Аналіз освітньої програми дає змогу стверджувати, що програмні 

результати навчання корелюють із запропонованими програмними 

компетентностями і визначаються переліком навчальних дисциплін.  

Отже, освітня програма підготовки здобувачів третього рівня вищої 

освіти за спеціальністю 053 «Психологія» є актуальною, відповідає освітньо-

кваліфікаційній характеристиці фахівця означеної спеціальності, і сприяє 

якісній підготовці докторів філософії для роботи в освітній сфері. Загалом, 

представлена освітня програма відповідає сучасним вимогам щодо освітніх 

програм та дозволяє сформувати компетентності, які є необхідними для 

успішного розв’язування наукових завдань. 

 


