
РЕЦЕНЗіЯ
на освітньо—наукову програму «Психологія»

підготовки «Доктора філософі'і'»
за спеціальністю 053 «Психологія»

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Представлена на рецензування освітньо-науковапрограма @ нормативним

Документом підготовки здобувачів третього освітньо—наукового рівня вищоі'
освіти. Програма розрахована на термін — 4 роки й передбачае 60 кредитів
СКТС. У відповідності до навчального плану, програма містить дисципліни для
оволодіння загальнонауковими компетентностями, дисципліни для мовноі'
підготовки, дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності на цикл
дисциплін дослідницькоі' підготовки.

Представлена освітньо—наукова програма спрямована на професійну
підготовку здобувачів ступеня РШ) за напрямом 053 «Психологія», включае всі
необхідні компоненти та @ достатньо актуальною та доцільною. Необхідно
зазначити, що аспіранти мають можливість ініціювати інноваційні ідеі'„в
обраних напрямах дисертаційнихдосліджень, прогнозувати і'х результативність,
проектувати та планово і'х упроваджувати, що збагачуе педагогічну теорію та
практику.

Обсяг, зміст і структура освітньо-науково'і програми підготовки докторів
філософі'і за спеціальністю 053 «Психологія» в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідають встановленим
вимогам до програм такого виду і враховують стратегічні напрями
реформування національноі' системи вищоі' освіти та оріентовані на тенденціі'
розвитку спеціальності, ринку праці, інтереси здобувачів вищоі' освіти.

Програма вирізняеться чіткою структурою, запровадженням системного
підходу до П побудови. Освітні компоненти, які включені до освітньо'і'
програми, становлять логічну взаемопов’язану систему, обсяг яких у кредитах
Свропейсько'і' кредитноі' трасферно—накопичувальноі' системи відповідас
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фактичному навантаженню здобувачів та в сукупності дають можливість

досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Застосування різноманітних форм та методів навчання, викладання та

контролю сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та

програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого

підходу та принципам академічно'і' свободи.

Освітньо-наукова програма передбачае можливість надання випускникам
аспірантури системних знань, умінь, розвинути здатність до комунікаціі',

відповідальності та автономності. Здобувачі вищоі освіти ступеня доктора
філософіі' мають продемонструвати ключові результати навчання — здатність

продемонструвати знання сучасних методів проведення досліджень в

професійній галузі і в суміжних галузях науки; поеднувати теорію і практикуда

також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення

завдань спеціалізаціі' з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних,

державних та виробничих інтересів.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищоі' освіти ступеня

доктора філософіі' за спеціальністю 053 «Психологія» в Уманському

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини вирізнясться
чіткою структурою, запровадженнямсистемного підходу до `1'1' побудови. Освітні

компоненти, що включені до ціеі' освітньо-науковоі' програми, становлять

логічну взаемопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти

заявлених цілей і програмних результатів, що дае підстави рекомендувати

рецензовану освітньо—наукову програму до використання в освітньому процесі.

Завідувач кафедри психологі'і'
Ки'п'вського національноготорговельно-
економічного університету, \!

доктор психологічних наук, доцент , № & __ С. М. Миронець
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