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на освітньо-наукову програму «Філологія» 
підготовки доктора філософії з галузі знань 

03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія

Підготовку докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія третього 

освітньо-наукового рівня здійснюють провідні науковці-філологи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

на основі єдиної інституційної моделі і типового навчального плану, який 

колегіально оцінюється й корегується щорічно з урахуванням відгуків 

випускників, викладачів і гарантів програм, партнерських наукових і освітніх 

установ. Основними принципами цієї моделі стали такі: впровадження 

глобальних стандартів наукової культури, сучасних практик наукової освіти 

ЄС, інституційна відкритість, автономія докторських програм, прямий 

зв’язок навчальної і дослідницької роботи.

У рецензованій освітньо-науковій програмі чітко простежується 

об’єднання дисциплін та наукової проблематики загальнотеоретичного, 

історичного й прикладного циклів, що свідчить про її ефективну структуру 

для успішного розв’язання науково-дидактичних завдань відповідного циклу, 

координації освітянської та наукової діяльності із сучасними тенденціями 

мовного життя суспільства, теорії і практики його осмислення.

Фокусування програмних дисциплін та необхідності ґрунтовного 

засвоєння здобувачами сучасних філологічних теорій на практичному 

оволодінні ними-навичками наукового дослідження функціювання мовних
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одиниць, у тому числі у зіставному, порівняльно-історичному аспекті, 

прикладних дослідженнях прагматичного аналізу, дозволяє оволодіти 

компетентностями, необхідними для проведення українознавчих, 

компаративних, загальнофілологічних, славістичних досліджень.

Випускники цієї програми отримують фахові компетентності надавати 

науково-консультаційні, редакторські, перекладацькі та освітні послуги. 

Вони здатні проводити самостійні філологічні дослідження з метою власного



становлення як фахівця і на замовлення зацікавлених у цьому суб’єктів 

(міністерств, відомств, закладів освіти, фондів, видавництв тощо). Отримані 

слухачами програми знання, вміння і навички розширюють можливості 

працевлаштування.

Викладені вище міркування дозволяють стверджувати, що освітньо- 

наукова програма 035 Філологія для здобуття ступеня доктора філософії 

заслуговує позитивної оцінки і може бути рекомендована до використання 

для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти — 

докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія.
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