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1. Профіль освітиьо-няуково'і' програми «Психологія. доктор
філософі'і» зі спеціалыюпі 053 «Психологія»

1 - Загальна інформація
Новия иязви Уманський державний педагогічний університег
вишого імені Павла Тичини
іівнчалыюго

‘ зякляду ти
структурного
підршділу Кафедра психологи
Ступшь ннщоі Ступінь вищоі освіти * доктор філософі'і'
освіти тя иязвя
кввліфікангі мовою Кволіфіквпія: доктор філософ
оригіпалу
офіиінна назва Психологіи.Докгорфілисафй'
освітньоі програми
Тип диплому та Дипломдокторфілософіі',одиничний,
обсяг оевітньоі во кредитів сктс,
програми термін навчання Ароки
Наивніпь

\ акредиташ
‘ Цикл/рівень го _ ЕНЕА пргой цикл. (др—ьы… * :; рівень, нгк _ &

рівень
Передумови Наявність ступеия магістра
Мова…) Украінська
виклвпянни
Терміп д освітньоі' 4 роки
_програми _
[итернет _ адреса ли?/№№ нор ого а
постіипого
роз кения опису .

ровітньоі' програми
2 - Мета освітньо'і програми

ЗПідготувати фахівців для практично? та НдуКОВО'дОСЛідНИЦЬКО‘і робоги у
галузі академічно і прикладноі психоппгі'і' з гпибокими знаниями проблем
сучасні психолог та навичками організац психологічн ' практики.
Теорпико-методологічне узагальнення та глибоке переосмислення наявних
знань з психологі'і' через на кону діяльність та професійну практику.

3 - Характеристика освітпьо'і' програми
Предметии Цикп тогвльноі підготовки—13 кредитів
облпсть(галузь Гуманітврна підготовка _ 9 кредитів
знань, Фундаментальна підготовка _ 4 кредити
спеціальність, Цикл профеоіпно підготовки - 12 кредитів
спеціалізпція Психологочіедагогічна підготовка _ 3 кредитів
(за ноявності» На ковопредметнапідготовка - 9 креднтів



дисципліии вілыюго вибору аспірапп _ 15 \

кредитів
Практична підготовка * :; кредитів
підготовка дисертаційно роботи - 12 кредитів
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеніальніеть 053 Психологія
Дослідницька. Організація та проведення наукових

освітиьоі програми досліджень а проблем бу'ггя та сутності пеихологі'і
людини.

Осиивний фокус Способи набупя сучасних акгуальних, науково-
освітньо" програми теоретичних знань. Оволодіння навичками
та спеціальні-іі організаці'і комплекснві' роботи психолога-

дослідника.
Особливості Проходження виробничо'і' практики у закладках вищо'і'

програми освіти, діють програми академічно'і' мобільиші.
4 — Придвтніпь випускник… до працевлаштуванни тя

подвльшогп навчання
Придятність до
„рацевлиштувдиия Позади за ДК доз.-2010

2310.2 в…шадач вишвго Навчального закладу
2445.1 23667 Науковий співробітник
2352 22517 інспепор вищого навчального закладу
1237.2 21988 Завідувач (начальник) відділу
(науково-доспідного)
2445.2 Психологи `

2445.2 80 Практичний психолог
1232 20878 Головний психолог
1229.7 Начальник центру (психологічного
забезпечення)
1229.7 - Завідувач пеихолого-псдвгогічнп'і'
консультац '1’

1229.6 Завідувач центрально? психолого-педагогічно'і'
консультаиі'і
2340 80 Консультант психолого-педагпгічно'і'
консультаці'

4

2340 Консультант центрально? психопата
педагогічно'і' консул ьтаці'і'

Подальше Можлива подальша підготовка на рівні доктора наук
навчання в областях. близьких Психолог .

5 - Викладяипи тп оцінювшшп
Викладапия та Комбінація пекиій, лабораторных.практичних занять,
навчання виконання індивідуальних науково-дослідних

3авдань, самостійна робота. підготовка до виконання
диеер‘гаційно'і'роботи. )
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Оц ппваппи Еюамсни, заліки, захист виробничоі' практики,
Атестація здійснюеться у формі захисту
дисертаційно"воботи.
6 — Програмні КОМПЕ’МППШПЁ

]итегрнльиа Здатність розв’я'зувзти кпмплексні проблеми в гвлузі
компетентнісгь професійноі', у тому числі доелідницько-інноваційноі'

діяльності, що псредбачас глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних знань та
професійио' практики.

Загальні 1. Навички використання інформаційних і

компетентності(3К) комуніквційних
технологій.
2. Навички міжссобистісиоі шасмодіі', здатність
працювати
вкомзнді.
3. Цінуваннв та ппвага різиоманітнпсті та
мультикультурності.
4. Здвтність діяти на основі етичних міркувань
(мптивів).
5. Здатність діяти соціальна відповідально та свідомо.
6. Критичність та самокритичність, Эпатність
особисто'і відповідальності та незалежності науково'і
позиц .
7. Креативність. Здатність генерувати нові іде'і.
8. Комунікативні навички. Здатність пргзептувати
складний матеріал, никористовуючи психологічну
тврмінолсгію, але в доступній для представників
інших прафесійних груп формі.
9. інструментальні здатиості. Здатність спілкування
іноземною мовоюв

Фахові
компе'геитпопі
спеціальності(ФК)

|. Бала знань. Здатність до концептуального баченни
психологічних феноменів, здійснювати експпікацію
психолпгічних смислів досліджуваного явишд
здійсшовати реконструкцію історичного розвитку
досліджуваного явища.
2. эвсюсування спеціалізовяних знань. Психоппгічна
просвіта та керівництво психологічною самоосвітою
люда: . здатність аргументовано представляти
авторську мстодопогічну прогрщу дослідження.
вміти донссти до інших свою пошиію, розкривати
діалектику глобальних тв локальних чииинків. шо
впливають нв Психологічні знання та практики.
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3, інформаційний менеджмент. Здатність до
ретельного дослідження тн осмислення сучасних
психогенних проблем суспільства через аналіз
інформаціі з різних джерси» аналізуввти
взасмозв‘язок соціального і психологічнпго
просторів.
4. Виклвлшькі зддтності. Здатність до викладацько'і'
діяльності в межах
психологічник нвук, бвзоні уявлення про сучасні
стандарти та процеси здійснення освітньоі' політики
та іх Психологічне осмиспеііия.
5. Дослідницькі здатності в галузі психологі'і.
Компетентність здійснювати незалежні, оригінальна
та нридатні для впровадження н психологічиу
практику дослідження
6. інформаційно-тсхнологічні Здвтиос'гі.
Компетентність у використанні наукового
обладнання психологічних пабораторій та обробці

і результатів дослідження за допомогою ЕОМ.
7 ‚ Програмні результати лввчвллв

1. Завершення розширеного оритінальвото
дослідження, забезпечення необхідним ндуковим
апаратом.
2. Представления результатів нласііого дослідження
через наукові публікаці’і' у фахових виданнях.
3. Обговсрення та синтез результатів дослідження в

межах наукових розвідок.
4. Досягнення системних теоретичних знань та
мотивоваиих здатностсй здійснення наукового
психологічиого дослідження на найсучаснішому
рівні. 4

5. підготовка та успішний захист дисертаційного
дослідження.
6. Проведения наукових досліджень та розширення
новітніх підходів в галузі психологіі'.

& - Ресу сие зябезпсчеиия рсалізпціі програми
Кадрове
забезпечення

Процес навчання забезпечують провідні фахівці
кафедр, в складі 6 докторів наук, 3 кандидатів нвук.



ім….‚іыьип _ ищиа матерівпъно—технічна база, що забезпечуё'ітехиічие проведення всіх видів пабершорно'і'. прапичноя,
забезпечення дисциплінарно‘і' тя міждисциплінвриоі' підготовки"'

наукова - дсспідноі роботи аспірангіш Облшзний
комп'ютериий класс С'гворени лвбораторія
«Вдосконаленпя майстерносп' првктичного

_ психолога імені А.|.Квпльияк» ‘

ііиформяці " Навчальний процес забезпечений иавчальио —]

`ипчальио _ методичними комплексами, підручииками та}
методи-|и:
пбюпечеиип

посібниками, Навчальиі курси розмішеиі в системі
‘

Дис'шиційнпго навчання Моиоін. Наукові робот}завантажепі н інпитуційиийрепозтрій.
! 9 _ Апдемічии мобільніпь \

( Няціпияльия Можливість проходження практики у закладах вищоі'
кредитні] освіти Укратни

‘

мобільиіпь \

Міжниродии діють проек-ги акиеыічних обмінів тоЬі1е+3‚ \

кредит: Етіпвпсе? програма сразмус+, \

мобільиість і
Нявчяиии Перепбвчена можливість изв-(ания іншемців,
іноземних
здобувичів нишоі
освіти

мови. Можливість викладания навчальних дисциплін
Збільшеиа кількість кредитів на вивчення украі'нськоі' }

російською мовою. \



2. Перелік иомипишт …ітию-ияуимптпрограми та і'х логічиа
послідовиіпь

2.1. Перелік компонент ОП

‘

. _ . . Форма \

Компонент пспятицп прпгрдми Кипыпс під м
\

Ко "] (иавчыьиі диспнпліии, курсові ть к
Ч

“ “ проектщробпти). пря-пики, кредиті '
. . .. контроквалификации": робт) в лю

1 1 3 4
1 Цикл пыльник підгптовки
|.| Гум |гпрня підготовка
ОК | Украінська наукова мова 3 Змік

ОК 2 Хннземиа мнва у нвуково-пвдвюпчному 6 Залік
спшкувпинч

1.1 Фундаменты-.и: підготовки
ОК 3 Філософія педагогічкоі' культури 4 Зыік
" Цикл професійио!підготовки
1.| Психолотпепяюпічия підгагпвкя
ОК 4 Професяйно—педатпчнакомпетентнсть 3 Залік

викладача

\
2.2 Науково-предметнипілттовкв

ОК 5 Мщполопя тя методика наукових 6 Екзамен
дпсшджень _ ‚ __

ОК 6 Науковий семінар 3 ЗМік

Загальний обсяг обов`язкових компонент: 25

дисципліии вільиого вибору ‚

Блок №21

ББ … Сучасні проблеми психологхчнщ твори х

5 Е……“
практики

ВБ 1.2 Метлина викланання псАихолопчних 5 зал…
дисциптн у вищяй школ]

ВБ … Теория | практика надання психолспчнт 5 Екзамен
дппомоги суб скгу

Блок №2

ВБ 2.1 Актуалии приблеми теорп та практики 5 Ешменпсихологія. вітчизняний ; зарубіжний досвід



ВБ 2.2 Методика викладвння у вищій школі 5 Залік

ВБ 2.3 історія психологічних очень 5 Екзшен

Припичив підготовка
п.01 Виробничз пряника & Екзамен

Атестяція
Викаиииия дисертаційнаі роботи 12 Екзамвн

‘

Звпльиий обсяг вибіркових компонент 35

Зимы-ии обсягм тньп'і програми ьо

2.2. Струтрпо— логічиа схемя ОП

Компетигпюпі. якими Прогрвмиі результати Няймеиушини
повинен онолаціти павчяипя иявчяльиих

злобувич дисципліи,
Прпкгик

Знання норм сучасно' Уміння володіти нормами
укра'і'нсько'і науково' науково' мови: здвтність
мови: здатність правильно використовувати
застосовувати державний
стандарт на оформлення
ділових документів та
вимоги до композиці'л'

різні мовні засоби відповідно
до комунікативних намірі .

уміння вільнц користуватися
різними функціональними

наукових робіт; зла-шість стилями і '.'х підстилдми у Укряіиськя
хдракгеризувати основні извчшиій діяльності ияуковя мои (1
…човиі засоби і прийоми профссійному вжитк семестр)
иормувания наукових зда'гність оперувати
текстів і ліловоі изуковоютермінологісю.
документацііг
формупювати основні
склядові професійно'п'
мовнв-комуиікативно'
компетенпіл.
Здатнпсть Знвс суппсть _процесу Методологія “викорис1'овуввти.методи наукового досшдження. методиканаукового _лостдження втапи та процедури. "Букинта вмшня '1`х елементи методологі'і НД. .

. досліджень (]
застосопуввти на методику | методи НД.
прдпиці. нв копий впввм “метр)



Здатність внем-‚чуваш
основні методи
струпурних досліджень.
Здвтиість фармулювати
та вирішувати сучасні
наукові и притчи;
проблеми,
організовувати і

проводит науково-
дослідну тз
експсриментально-
дослідницьку ділльпісгь
за обраним напрямом.
Здвтність планувати та
упращпяти часом.
Нави-жи використання
інформаційних
комунікаційиих
технологій. Зштиіаь до
пошуку, оброблення та
аналізу інформаці'і з
різних джерел.

дослідження, оформлення
результатів дослідження!`
види иввчвльно—наукввих
робіт. Уміс разробити
методику НД. провести
р::улътивиий процес Нд.
оформит иалежним чипом
наукові результати.
захисгити наукові шобутки

Здптиіпь приймт участь у
роботи інтерияціопальних.
міжнпролиих групах.
ноионлдх і вміти спілкувдтися
іишсмною можно

:… лскшкп-грамдтичиі
особливості офіційно-ділового тп
инукошго тыщ кл-сифікшію
м прщпуру докуметі- ріпюго
ріиня; вимоги дп тексту
документу; призначення ділових
пвпсрів то вимоги до ’я'х

оформлении; …… діловош
спілкування и усній тп нноьмооіи
фпрмах.’
Уміклотримуввгипмо.… Морн
офіційно-діти… та наукового
типів; прооипьно уклон…
бібліотафію. аиотші'п до
ппукооог пптгі: снпшш то
офврюххги резюме,
пнтобіошпфію, діловий п.….
електрпнні повідомлення.
шювнюватп …ну,
лотрииувагисд мооного егикегу
піл чад пистушия тя уснох'п
сніпкушнп.

Ьппеміп мооо у
ипунош—
папой-тому
спілкук н ‹:
семестр)

Зишил запиших проблем
оучооиы психологіі'.
проблеми психологічиою
коисрпьтуваипя: акгушші

Вміпнл но пршггшкі разрізнпи
виникнення сучасних пробном
понхопогічпо'і тырі'і ти прятки.
Запосоц'шпи „поди

Сучясиі проблеми
психплогічип!
порт пря-пики ‹:
сент)



проблеми психплогіі
мобистссті, Соціальна:
нснхолагіі. медична?
психогшп ; спим—гуру та
основні проблеми
нрнклвшюі нсншоп'і.
нравсвсітвюршшоі
лснхслспі,віновсі та
пелигогічнп? психологи.
Роэушти проблеми сучасних
альтернативннх
лс…логічних танів.

:…іджснн. сучасних проблем
пшхкшпгічнпітрй' “ практики.
Виши-(ати п рон'пуши
психофізичиі проблеми я): ошіі і
хпловних проблем психолпгі'і'.
Ршрізнптн та вирішуваги
проблеми психппоп'чиого
консультумннлі сучасні
проблеми иедичио'і' психологіі.
Вміги внанрснлюватн та
хнраперизува'ги підхади до
розуміиия допінг—ппвепіихи,
здійсшовати аналіз проблем
Правова та юридннла'і
психологі
эдіііснюватн пошук джерси тв
каналів інформацііш розкрипя
псвнаю птинл у взаимному
ншрямі сучасних проблем
галукй психолсш.

Здатшсть аиалізува ги сучасні
пілходи пп питань психоло
творчші. кпифл`пплоп ‹

психологи управління,
психолопі спілкування,
проводити лсихолстіалі
Дшшіджсипл основних
покшииків вищсзшивчвиих
лрвблсм, вияшги коифліпи
тл причипи і'х виникнснпя.
викпристовуваги нпбуті
знання у првцепі розв'язання
конкрггних нсавютіаанх

Знання сучасних підхпдів на
р…ртл су…всті актуальных
проблем тсорі'і і практики
психолош. Рвзуміти психопагічні
прийпми і методи шаивіланіі
лскційпих занять у внз, вс…
підхопи до трапуиання су…“…
твпрчш' діяльності, тиорчо'і'
особистості, продукгу тварчоі
діяльності, етичиі прийеми
прьфссійного (псдвгсгічнот)
спілкування, психшюгі'і‘
управління та копфліпплогія.

Акгуальні
нранлсмнтснріітв
щпкгики
нсихаллпт:
вітчизняний і
ирубіжпий досвід

ситушійі вннсрисювувати ‹: семестр)
вівгностинні итд… ‚

слвямовані на виявлення
розвитку творца…
папнціалу особистості:
ефективно здійсиюваги
керівиихггво навчшхычо—
вихпвиим процессы.

‘

Здатістьдп продупивпою знлс харшвристики санівльасі
…жособистісншв рсалыюсті, рівш вилвлсння
спілкування. до пміиь сснівлыюі рсшкышсті: сгрущву
предсташіяти складиу_ п 'дииамічні характсристнкн Фиш,…“комплексиушформашюу суспишсгва1псновшсашолппчш . _
пислійформіусіші теоріі та мкгоріальиий амрат “”""“…
письмошіникориствгіуюгш. свцівлвгіі _ссвітн; слснішвні 3:32:93)
шформашйна-кому'шквшй'ш свнюлопчні корп; іпсрнчн.
технолап та відповідиі
наукові кптсгорй з філоссфн.
ппоріі роівШу суспільства

тли сволюп соціслвп освіти,
ковнсннн фіппсофіі освіти.
правові пою/мск… про статус
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за тсрміии приропиичих
нпу

світовио' і релігійпо ос'
Украіні‚ пілі освіти о нознпін
ріаноианізния іисопогія та
філософських нанряиів, роль
нінпостси в освізі.
у…с оріанізуввти
роввінувальното емтричиого
соціопопнного дослідження;
відбирати адеквапіі до мстя і

вавнвння методи зоору іа аналізу
смпіричнот мат=ріалу‚
правильно формуватн вноіркові
сукушюсті; застосовуваги шкали
со…олопиного вишрюпшшя
відповідно но характеристик
об'епа, застосооувати набуті
знання вля аналізу то оцінювати
соціальних явищ, пропссів
аналізувази нрнчини ' наслідки
кризовия явиш в освіті` окрсспизи
пріоритсти освітнвоі політики в

демократ-мчит дсрждві.
поріпіповати моделі освіти
оцінювати гсндорні сісрсотиии в

освітз.

проведення

'Здщиіпь використовувати
знання з мсіоаики
виклядаиня психологіі для
проі нояуианвя шляхів
розвитку соцішхьио-
психологічп думки щодо
специфічноі особлиності
нпвчального предмета як
об'скгв профес ино
діяльності й озвроіти
інструментарісм оріаніоані'і
=ф=ктивпого навчання
психологічних дисциплін.

і Викоритвувати знання
різномвінтних психологічпих
даслшжснь пля сучасноі
освіти та діялыющі людини
№спивпих практичних
кхнспоп'і', які проппиуюгь
різні Напрями: зон,-існніи
розвитку психологічногп
знання у вітчизшшій і

мрубіжній психологи ва
сучасному стані.
Формулювш'и основні риси,
прсдмп і мстопи
психологічного напрямку, що

Зшпнісгь ро'ітядіпи методику
вики-ш…… психологію у тісиому
зв'язку з споріднсиими ннукаии,
які вплинупи на 'п становлення
(філософія. педагогіка.
соціолпгія за ін,
Вміиия аназісувнтя соціаппо-
псияолотінпі. культурно _

історичні, особистісні
дсісрніианзи оиникпспня
психологічиих поглядів, тсоріи.
шкіл ‚… фирмуиання я _
коппспн ' майбутнього викяавача
психологі Навинкисаиостіиного
аналізу психопагічних підходів,
практично'і' значущості на
сучасному стані розвитку
психолото-пснатогіннот науки і

практики. Навинки нланувати .

проводити ицвчапьні заняты:
використовувати истоки і Ферми
навчанняпсихолог :
володіти професійною
мпйстериіпю вишзанача
психолог' увищі шкплі тощо.
эпаховоксння інформація то
пшготвки дшшвіді

Мпоинкя
:икляпяиия
нсихологічния
ннкцииніи у пишіи
шкплі
(3 ссмшр)



› !

хвракгвризушгь йош зміст.
Здатність аналізуввти вплив
сошщіьно‘і‘ ситуашь
громадських. історичиих
умов. культурних тв
попітинних ідей на вміск
ршповсювоксння,розвиток чи
гшьмупшшя нвуковик
психопшічиих коицспцій тв
вплив лвното процесу ип……
дисциплхни.
Формутопати особливості і

результат основних тпів
розвитку психологічното
знаю-і . імена ученик, які
зробили внвнннй внссок у

розвиток психологічноі
нвукн, сфору ивуковнк
інтере ів нзйбільш відомнх
вчсыих _ психологів іииі
пркшів теорі'к які вплипупи но
хін роввнтку лояяоно ного
шпиля, Розуиішія оутпості,
місце і роль меюдики
пикладшия психологи сооов
інших психологічних
писципліи; пеня'Пи
«меюдикп», «навчання»,
види класифікаиій занять:
особливості профссійипю
тнсвлення викладача;
Фудс-ву мотишшію і маоли
стимулювшіия: переиірку та
олінку ропультвтів навчання
тощо.

(повідомлення) ': диснилліни.
Вміния аиалізувати тв
порівиювати сучасні напрямки
психологі наукові школи тв точ
:\ позипі і'х вка-сущості лпя
формування психолпгічноп)
світогпяду.

Зпатність використовувати
нівння в мпппики
виклцдшшя психолоп'і' для
прогнооуввлня шляхів
розвитку сонівлвно`
поихологічноі думки щодо
снснифічиоі особливості
напчплыюго предмета як
об‘ст нрофеоійно'і
діяльності й оввроіти
іпс-грумситвріем оргвлізвціі
сфоктивно.о инвппиия
психологічних дисцлпнін.
Використовувати знання
різпомаиітних психологічних
досліджень пля сувосноі
освіти та діяльності людини:

Здатність ровглядвти мс'юдику
виклвпввня психологію у тісному
зв'язку : споршисними науками,
які вплииули нв ' ствиовлсння
(філософія, пелаюгікд.
соціологія тв ін.).
вміння шаліоуввти шиінлыю-
психалогічю, культурно -
історичш, особистісні
дпермінанги виникнення
психшшгічиих погшів, теорій.
шкіл ‚'шя формувшшя я _
коицспціі мвивутнього викпддзчп
психопотіі.Навички самссгійиого
аналізу психологічних підходів.
практично? онвчущооті на
счасном отяпі рпзвитк

Мппдикп
викпипапия у
вишій школі
(з смотр)



сфепивиих практичных
кхиолппт. які пропоиуюгь
ріші ншрями: геяшднціи
ропитку психологічипго
шап… у птчизияніп і

:зрубіжнін лежащий на
сушиоиу пші.
Формулювити основні риси,
“редис-[ і мстоди
психотпчпою напрямки шо
харптризуюгь його зміст.
Златиісгь ышшь… вплив
сопінльипі' ситущі
громадських. лтричних
умов. культурних ш
поштчних ідея на зміся
рошовсюлжсния, розвиток чи
пишу…… „ут…
исиходоп'чних коипспцій та
в..……о… процесу нн зміст
диспнпліни,
Формупювщ'и особливості і

рпулниги осиоииих типів
розвитку психологічииго
знания: імшя учених, …
зробили тия-ший внесок у
розниюк психологічипі
вши; сферу наукових
ітсрссів найбільш під….“
вчсиих . психнлпгів, '…
праці. тюріт. … вплинули на
хід розвитку психопап'чиога
знания. Розуміпип сушосгі.
місце і гт- методики
милым… психгшпп серед
інших психологічиих
дисципліп: "ОПХ…
«ш: слики». «паичышяп. види
класифікяпій шить;
оспбпншггі Професійна…
СШОМНШ! ПИКЛЕЛВЧЩ

трудову иотишію і методи
пимугповпшш; пнревірку та
вцінку результатів ипчщшя
тпшп.

психолого-пслдгогічнпі пауки
драники, Нянички плинумти :

проводит и……нізшпя;
викаритвувати итак і форми
пляши! психшюп .
володіти прпфвсійною
ивйтриіспа шыш-ш
пспхологііупиш школітошо.
Знвходжвкия іиформвціі тв
підготовки доповіді
(повідамлсннл) з пишит…
Вміння шы'шуши та
поріпиювати сучвс напрямки
нс…лпгп'. ипукові …… „№п-
‚ пшипіі кх знячушші …
Формуштя
світоглщу.

ппихологічипга
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Зиати супіісгь
компаетнісппго підхощ, иили
компетентностей
Формунзти професі
коиптшнпсті ииилндача
вищого ›‹лвчпльного заклпду
гшуиіт-и сутність процесу
иввчпппп у вищіи шкопп зміс'
професіииві пштртовки у вииий
ППФ/П знати мании, “соби тв
Ферми ›‹пкввнип у вишому
„ав…… му …пкп

Вміти зпідсиювши контроль и
иапчмьно-ііізнвпшьною Діяльніс'по
студ…ів пргаиізовуваги виковпу
робогу у вишіи школі
Зил… спспифікушип.…т
куратора пиши.-…и групи

Професійна—
пел-гпгічии
компстситиітть
виклялнчя (4
пидар)

Знпти іспврію Панамы-хил та
дробными розвитку соцдлыюі
роботи в Украин . в зарубіжних
краінах

Ршумпшя зміст-у, Форм тв
мтдів спц …… робити
відповідвлъиопі вв «дорожек…
жип'я, природи, культури.
Звсвоспия мормыіих пори тп
шнностсй. як пснпви со…ппітпиі.

3 м шцімьиих
пспскпь профшпитики
депаитис повсдінки писи і

підлітків. проф…вктики
›‹сгвтивних явиш у мщшдіжиому
ссрсловиші.

Здпйснсння спшальиш підтримки п
Соціальи роботи 3

твпишиписп без
проведения

оп и доросли
струкгурного

д.т…и
іпщ'щами. сиротами. Штьмщ …

!

порівилльнот аналізу ›‹ввивпьор.
вихоьних си…… ‚

свшалшшн шт=й‚
стнршотасників.
соцівпьиоі' роботи : літьми

мод…и
….тки,

Проведи…
тп

мопшш, шо ппгребуи'пь пшбливш
уваги.

Няуконий ссміппр
(4 ссмсстр)

Здатність швсифікупвти пиди
діяльності «спеша,
зввжыочи на проблеми та
хцршпср внрішуваиих задач:
застосавувати процедури і

форми сксперггн 'діяльносгі;
обирати стратсп'ю ти такгику
вирішсиппекспертних зщшч:

трансформувзти зшчі в
систему окремих питань, па
икт можуть буги пвні
доствшьс постсвірпі
підпрвіді; шіобішти
іюмилкш при провсдспві
експсшизи тз формулюпшші
ск…вртпик висиовків.

зпвппк тсврпичпих скщсвик
експергн дщьпосц місцев
сучцсному суспільстві;
відміиності тумвмітарво-
психологічпоі :испсргизи від
інших близьких форм
сопішп нн’і’ практики
(дослідження, консулътування
ющо):
мпсдвпогі психологічн
пумапітарпт' сквер-гипп; осман
скспсртопотіі та структуру
діяльності скспсртв: спшифіки
скспсрткик попить; пикет
прпвовпк аспекгів діяльності
скспсртв; вимог до підіотовкп
експврка.

Теорія і прпктикв
пплдшш
психпло по?
допомоги суб'ппу
(4 семестр)

Здвтпість використовувати
метели наукового
Даслдження тв вміння …

истрсовуввти іш практипі‚
Здаппстъ. зиалізувати основ…
методи мрукгуриих
пвсліпжеиь Зддтпісіь

Зин: сутність процесу иауковот
дослідження. тпи тв процедури.
шемсити мщодопогіт НД
Метик) і методи пд, пвуковии
апарп дослідження. оформлення
результатів доспіпжсппя, види
навчальножаукових ребіт. Уміс

історія
психологи их
вишь
(А семепр)
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фпрмулюва'ги тп внрішувати розробки методику нд,
сучасні наукові я пр…ичпі провести рпультнтивний процес
проблемщ оргшізоиуввти і нд оформити иалежним чином
проводити наукова-дослідну наукові результати. захист-т
тц експсримепталыю- иауковізлобупт
дослідницьку діяльність за
обраним капотом. апп…… \

плинуваги тц управдяти
часом Нави-ши використання
інформаційних
конуиікщійиих технопшій,
Здашість пс пошуку,
оброблепия тв аналізу
інформація & різних джерси.

Ссмсстр Освітні компписнти
ц… пашьпсі ц… професійио'і' Дисципліни

і підготовки підтювки віпьнсю вибор ‚

1 ОК | ОКЗ
2 ок: в51‚і‚вв2.і
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ЪФорми шествий“ табу-днів пищат освіти

Державна атестація аспірантів, які навчаються в Уманському
держат-хому педагсігічномууніверситеті імені На… Тичини, проводиться на
оснпві аналізу успішнпсті навчання, оцінювання якості розв‘язання
випускниками аспіршпури задач діяльності. шо псрспбачспі освітньо-
науковою програмою.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання, зобов‘язані відвідувати
аудиторні заняття і проходит усі форми шуючнаю та підсумковою
контролю, передбачені навчальним планом та освітньо-науковою программа
аспірантури вищою навчального аши-ладу

індивідуальнии план науковоі' роботи с обов`язковим до виконання
здобувачем відповідного ступени і використовусться для оцінювання
успішності виконання ним заплановано‘і' науково'і' роботи. Вілставвння від
передбачених індивідуальним планом наукпвоі' роботи строків виконання без
обгрунтуваннянаявності об`спивних і поважних причин може бути Підстцвою
для ухвнления вченою радою вишого навчалыіого закладу рішення про
відрахування аспіранта на підставі невиконання ним навчальиого плану
відповідно? освітню-науково'і' програми. Рішення вченоі' ради про
відрахування зспіранш вводиться в …… наказом ксрівника вишого
ішвчального закладу відповідно по закону.



Атестація науконот складово'і освіти—наукова? програми (захист
писсртац ) здійсиюсться спеціалізованою вченою радою. Атестація освітиьо’і
складов… здійснюеться відппвідно дв иавчальногп плану освітньо-науково'я'
програми. після закінчення яко'і аспіраитові виишй навчальний заклад видас
вкалемічну довідку, дс зазначапься назва дисцшшін, обсдг кредитів сктс ча
кожиою дисципліною та відповішпі оцінки‘ На підтві ціеТ довідки
спеціалізоваиі вчені ради ютують дода'юк до диплома докюрп філюсофп'і'
Европейського зрачка,

мм……" шип-Циоггі прогр—ми.: конат-пати пипоиеипм ос-ітииі'
прост.-ми
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затверджено на засіданні вчеио'і' ради факультету соціалыю'і' тн
психологічноі' освіти Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини (протекал № 10 від & червня 2017 р.).
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