
РЕЦЕНЗПЯ
на освітньо-нгіукову програму «Психологія»

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

в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Представлена освітньо-наукова програма спрямована на професійну
нідготовку здобувачів ступени РШ) за наіірямом 053 «Психологія», @ достатньо
ЫК'ГугШЬНОЮ та включас всі компот-«ети освітньоі' програми і наукову складов};
вдале поеднання яких, безумовно, сприятиме засвоенню здобувачами потрібних
знань, умінь і формуванню необхідних здатностей, зокрема, здатності
розв`язувати комнлсксні проблеми в галузі професійноі' та Дослілницько-
інноваційноі' ліяльності що дозволить здобувачам стати високваліфіковаі-{ими і

конкурентоспроможнимифахівцями із психологіі' після успішного закінчення
аспірантурі/1.

Структура та зміст програми засвідчують розуміння розробниками
ак'тд'шньних проблем сучасноі' иснхологіі Усі освітні компоненти, перелбачені
навчальним планом‚ відновідаюгь новітнім запитам щодо підготовки фахівців у
галузі психологічно'і Діяльності‚ розвивають інтелектуальні та академічні
навички, ключові компетентності, враховують вимоги суспільства.

Структурно—ломчна схема освітньо—науковоі' програми підготовки
здобувачів вищоі' освіти ступеня доктора філософіі' за спсціштьністю
053 «Психологія» в Уманському Державному педагогічному університеті імені
Павла Тичини дозволяс зробити висновок, що зміст Дисциплін відповідае
компстснтнісній моделі випускника.

Необхідно зазначитщ Що аспіранти мають можливість переосмислити
наявні та поглибити нові цілісні знання, а також провести власне наукове
ЛОСЛіДЖбННЯ, рСЗУЛЬТаТИ ЯКОГО МШОТЬ НЗУКОВУ НОВИЗНУ, теоретичне та
ПРЗК'ГИчне 'ЗНЭЧЗННЯ.



Кадрове забезпечення освітньо—науковоі' програми відповідае профілю

дисцинлін, ЩО викладаються. До викладання і практики залучені відомі не лише

в Украі'ні , а й за '1'1' межами науковпі 3 досвідом практичноі' роботи за даною

спеціальністю на посадах керівників і провідних фахівців. Аналіз розробленоі'

освітньо—науковоі' програми дас підстави зробити висновок, що вона мас

високии рівень забезпеченосгі навчально—методичною документаціею і

матеріачіами.

’Зіюбувачі випюі' освіти ступеня Доктора філософіі' мають

і'тродемонструвати ключові результати навчання — Здатність критично
оцінювати результати наукових досліджень, нові та складні ідеі'; демонструвати
знання про освітню практику? формулювати висновки та рекомендапіі' щодо 'іх

застосування у науково-пошуковій роботі; ініціювання та втілення інноваціи

для інтеграціі' науки і практики, розв’язання суспільно значущих освітніх

проблем, планування й управління змінами для вдосконалення існуючих та

р‹)"3роблеішя нових освітніх систем.
Все вище :за'значсне дас підстави рекомендувати рецензовану освітні-іо—

наукову програму до використання в освітньому процесі.

ТВО начальника кафедри військовоі' психологіі' та педагогіки військового

і"УМ&Ні’і`дНО—ЛіН1`ВіС'ГИЧНОГО факультету Військового інституту Киі'вськото

національного університету імені Т аса Шевченка
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