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Сучасні трансформаційні процеси в системі вищої освіти України 
зумовлюють удосконалення професійної та науково-дослідницької 
підготовки психологів, що потребує впровадження в освітньо-наукові 
програми та навчальні плани кращих напрацювань та досвіду європейських і 
світових університетів з підготовки докторів філософії.

Рецензована освітньо-наукова програма визначає зміст та форми 
діяльності аспірантів за третім освітньо-науковим рівнем підготовки. Вона 
містить достатній обсяг кредитів (60 ЄКТС), необхідний для здобуття 
третього ступеня вищої освіти, перелік компетентностей випускника, 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання, форми атестації аспірантів, вимоги до 
наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на 
третьому освітньо-науковому рівні.

У програмі чітко визначено цілі та завдання підготовки аспірантів, а 
саме здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 
галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової та психологічної діяльності, а також проведення 
власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення.

Рецензована програма містить перелік навчальних дисциплін, 
структурованих за певними блоками, а саме: «Нормативну складову 
підготовки аспіранта», яка включає цикл загальної та професійної 
підготовки, та «Дисципліни вільного вибору аспіранта». Останній блок 
уможливлює вибір навчальних дисциплін тими, хто навчається у 
відповідності до Закону «Про вищу освіту» та максимально корелює з 
проблематикою та тематикою наукового дослідження аспіранта.

Програма містить навчальні дисципліни, які поглиблюють 
дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів 
фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін і тим самим 
забезпечує можливість подальшої самостійної наукової творчості аспірантів.

Освітньо-наукова програма розрахована на 4 роки та завершується 
захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 
спеціальності «Психологія». Вона базується на компетентнісному підході та 
дотримується стандартів та вимог до фахівця й дослідника, закладених в 
основу Болонського процесу та відображених у міжнародному Проекті 
Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 
Educational Structures in Europe, TUNING).

Освітньо-наукову програму розроблено проектною групою, члени якої 
мають високий рівень наукової та професійної кваліфікації, досвід



підготовки компетентних і високогрофесійних фахівців у галузі психології, 
що відобразилося в змісті програми, спрямованої на підготовку науковців до 
здійснення науково-дослідницької ро(5оти.

Програмні компетентності докторів філософії поєднують інтегральну 
складову -  здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 
практики, а також загальні та фахові с кладові.

Висновок: структура та зміст освітньо-наукової програми підготовки 
докторів філософії з соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 053 — 
«Психологія» відповідає нормативно-правовій документації, в ній дотримано 
вимог до інноваційного навчання аспірантів. Програма спрямована на 
розвиток освітньо-наукової діяльності з урахуванням загальнолюдських 
цінностей та норм професійної етики.
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