
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму 

підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 - Філологія 

Наукова філологічна школа Харківського національного педагогічного 
університету їм Г С Сковороди добре відома українському науковому 
співтовариству Упродовж багатьох десятиліть у цьому університеті успішно 
функціонували та продовжують функціонувати аспірантура та докторантура 
з філологічних дисциплін, а також спеціалізовані вчені ради із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій філологічного профілю, що 
заклало міцний фундамент у якісну підготовку цим закладом 
висококваліфікованих спеціалістів у галузі філології 

У сучасних умовах активного входження української вищої освіти в 
європейський науково-освітній простір підготовка спеціалістів вищої 
кваліфікації набуває неабиякої ваги, виступаючи дієвим засобом підвищення 
творчої активності та професійної майстерності через виконання 
різноманітних завдань навчального, пошукового та самоосвітнього характеру 
з використанням сучасних технологій навчання Саме цим і зумовлений 
загальний зміст представленої на рецензування освітньо-професійної 
програми, яка, на наш погляд, цілком відповідає як специфіці визначеної 
спеціальності, так і вимогам чинних законодавчих документів щодо змісту 
та обсягу відповідного освітнього рівня. 

Освітньо-професійна програма розроблена за принципом системного 
підходу до її побудови, має чітку й логічну структуру, охоплює різноманітні 
дисципліни філологічної галузі, що мають на меті всебічну підготовку 
спеціаліста-філолога вищої кваліфікації, занурення здобувачів у систему 
найсучасніших досягнень філологічної думки У ній чітко й аргументовано 
визначено загальну мету, конкретні завдання, програмні компетентності, що 
мають бути сформовані внаслідок засвоєння передбачених науково-
освітньою програмою дисциплін. Пропонований спектр навчальних 
дисциплін вдало поєднує як загальнотеоретичний, так і прикладний аспекти. 
Важливим вважаємо й те, що особливу увагу в представленій для 
рецензування програмі приділено застосуванню одержаних пошукувачем 
знань у його власній науково-дослідній діяльності. 

Заслуговує на позитивну оцінку й передбачене освітньо-професійною 
програмою впровадження різноманітних форм і методів навчання, в тому 
числі дистанційного, що, на наш погляд, не тільки відповідає вимогам 
сучасного підходу до навчання та принципам академічної свободи, але й 
сприяє досягненню мети та програмних цілей навчання 



Разом із тим вважаємо, що було б доцільно приділити більшу увагу 
міждисциплінарним зв'язкам, зокрема проблемам лінгвістики тексту, 
функціонування мовних знаків з опертям на особливості їхньої реалізації у 
творчості представників певних літературних напрямів та в окремих стилях 
письма. Це допоможе окреслити можливі перспективи виходу із кризи 
цивілізаційних цінностей початку XXI ст. і буде корисним для прикладного 
застосування здобутків аспірантів. Можливо, вирішенню цих зауваг сприяли 
б відповідні вибіркові дисципліни здобувачів рівня доктора філософії 

Загалом програма підготовки доктора філософії в галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» за спеціальністю «035 Філологія» повністю відповідає 
вимогам до освітньо-професійних програм та може бути рекомендована для 
реалізації на українському мовно-літературному факультеті імені 
Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Харківського національного педагогічного 
університету їм. Г С Сковороди. 


