


рЕцЕнзrя
на ocBiTHbo-HayKoBy Ilрограму

пiдготовки здобувач iB третього (ocBiтH ьо* нау кового)
рiвня вищот освiти зi спецiальностi 053 Психологiя,

розроблену робочою групою кафедри загальноi,
BikoBoi та педаfогiчнот психологiт

КиТвського унiверситету iMeHi Бориса l-рiнченка

В системi сучасного Hayкoвoгo знання психсlлогiя посiдас особливе
мiсце, що визначене специфiкою посднанFIя базових l-еоретичних засад i
практичНоТ дiяльНостi З рiзними соцiальними групtlми. [lсихологи як фахiвцi
здатнi виступати свос:рiдними посередниками у системi взасмодiТ
особистостi, групи i суспiльства, активно вгIлиtsати на стtsорення позитивних
вiдносин В соцiумi, на гармонiзацiю взасмовiдносин Milk Jlюдьми,
здiйснюВати пiдтРимкУ корисних iнiцiатив, стимуJlюв;lти рiзнi види доломоги
та iH. Пiдготовка психолоI,iв-науковцiв е критерiс:м i запорукою якiснот
реалiзацiт психологiчних дос:riджень та прогресу ijауки загалом.

OcBiTHbo-HayKoBa програма пiдготовки докторiв фiлософiТ за
слецiальнiсткl 05З 1-Iсихс,lлогiя, розроблена робочоrо групою викладачiв
кафедри загальноТ, BiIcoBoT та педагоt,iчноi' гtсихсlлогii' КиТвського

унiверситетУ iMeHi Бориса ['рiнченка, посl]I]у(, rlеобхiдгri ск;tадсlвi змiсту,
зокрема передмову, освiтнiй профiль i навча,пьний план. У передмовi подано
iнформаuiю про актуальнiсть оновленIlrI ocBiTHboT програми через призму
якiсноТ пiдготовки науковиХ кадрiв в галузi t-lсихо,цогiТ, а TaI(o}K про
розробникiв, рецензентiв t{ього документу TLl вI(азано термiни його
запровадження та перегляду,

Специфiка рецензованоТ програми визначасться предметним фокусом
сlсвiтнього профiлю, який мас на MeT,i пiдгсlтсlвку дос,rtiдникiв у сферi
психологiТ вiдповiдно до спецiальностi 053 ГIсихо.лсll,iя, зда,I,них 0llрияти
пiдвищеннtо якост,i )ItиттЯ особис,т,остi, громади, суспiльства, 'а також
створення умов для розвитку наукового мислення, дослiдницькоt'
KoMпe],eHTHOcTi та самореал iзацil' здобувач iB, сl,и MyJ IIо ван tIя llaIIpi}l l}()BaH ь

iнновацiйнихiдей i проектiв, БеззаперечнимLl tIереtsаг,Liми реалiзацij' освiт.гrьсlТ
проl,рами для здобувачiв т,реr,ього рiвня виLцоi сlсвiти {,нLlвчання, базilваIIе на
дослiдженняХ iз застоСуванням загальнонаукових i психологiчних методiв,
постановцi дослiдницьких завдань та iх реалiзацij' пiд час рсlботи нод
дисертацiсю i дослiдницькоТ практики. У процесi реалiзаrtiТ ocBil,Hbo-HayKoBoi'
програмИ передбачено моrкливiсть проходженнrl HayKOBOI,o сl,а)t(уванIIя в

зарубiжНих закладах виШоТ освiтИ, з якимИ уклаленtl угtl/tи llpo акалемiчну



мобiльнiсть та спiвпраrlю
спрямована на розвиток
компетентностей.

Навчальний план як основна складова ocвlT},ibo-HayкoBol програМИ

пiдготовки докторiв фiлософiТ за спецiальнiстю 053 Психо';tогiя забезпечуС

набуття загальних та фахових компетентностей, якi /].0звоjlяЮть не JIише

здiйснювати вивчення актуальних психологiчних гtроблем, а й сфорМУВаТИ

якiсно нову парадигму розвитку сучасноТ нацiональ}iоТ психологiчноТ думкИ,

окреслюючи lr спешифiку в KoHTeKcTi свiтових надбань у галуЗi психОлОГiТ.

Структура та змiстове нагIовнення програми r-riдтвер/tжус: наявнiсть ycix

необхiдних структурних елементiв (дисциплiни загального та дослiднИЦЬкОГО

циклiв з вiдповiдним вiдсотком вiльного вибору), якi с обов'яЗковиМИ

складовими такого роду ocBiTHix програм, а отже дас можливiсr,ь поглибити

знання та оволодiти загальнонауковими методами i ttри1-1ципами дослiДження

психологiчноТ проблематики, сприяс форrуваннк) заl,альноj' дослiдницькоТ

культури та професiйноТ етики, створюс передумови дJlя набуття якос'гей

соцiально зрiлоТ особистостi науковця,

Вiдповiдно ло навчаJIьного плану пiдгоl,овки злобувачiв TpeTbol'o

(освiтньо-наукового) рiвня виtt]оТ освiти сформованi матриця вiдгlовiдностi

програмних компетентностей ocBiTHiM компонентам, а також матрицЯ

забезпечення програмних результатiв навчання вiдповiдними освiтгtiми

компонентами.

На пiдставi змiстовностi, актуальностi, прик.llадгrоi' значушостi

розробленоТ викладачами кафедри загаJIьноТ, BiKoBoj' та педагоl,iчноТ

психологiТ ocBiTHboT програми пiдготовки здобувачiв TpeTbol,o (ocBiTHbo-

наукового) рiвня виш]оТ освiти зi спецiальностi 05З Психологiя, можLlа

рекомендувати цей нормативний документ до загIровадlжеLtItя та реа"lliзацiТ в

освiтнiй процес КиТвського унiверситету iMeHi Бориса Г'рiнченка,

f,oKTop психологiчних наук)
старший науковий спiвробiтник,
завiдувач науко во-дослiдноi' л абораторii

Н.В, Пророк

психодiагностики та науковоТ психологiч ноТ i нфор машiТ

Iнституту психологiТ iMeHi Г,С. Костюка HA[IH УкраТни

у сферi наукових дослiджень. Загалом, програма

методологiчноТ, дослtiдницькоТ,Ia iншомовноТ


