
РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-наукову програму «Філологія» 

підготовки докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія 

У Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г С Сковороди здійснюється якісна підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів за спеціальністю 035 Філологія, що відзначається актуальністю і 

доцільністю. 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г С Сковороди має давні традиції підготовки фахівців-філологів високого 

рівня, потужний кадровий потенціал та достатню матеріально-технічну базу 

усі необхідні умови для успішного здійснення такого завдання. 

Зміст представленої на рецензування освітньо-наукової програми цілком 

відповідає предметній сфері визначеної спеціальності та вимогам чинних 

законодавчих документів щодо змісту та обсягу кредитів для відповідного 

освітнього рівня. 

Освітньо-наукова програма має чітку структуру, містить усі необхідні 

складники та відрізняється запровадженням системного підходу до її побудови. 

У ній надано загальну інформацію, чітко й аргументовано визначено мету, 

програмні компетентності, що формуються під час навчання, та програмні 

результати. Запропонована структурно-логічна схема підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 035 Філологія досить переконлива і не викликає 

нарікань. 

У нагоді молодому науковцю стане включений до циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки курс «Світоглядні, методологічні та 

соціокультурні основи наукових досліджень» Можливість академічно і 

професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою, а також роботи з 

оригінальними дослідницькими джерелами забезпечить вивчення відповідного 

навчального курсу з того ж циклу «Академічно і професійно-орієнтоване 

спілкування (англійське / німецьке / французьке)». Підготовці до майбутньої 

викладацької роботи допоможе вивчення дисциплін «Педагогіка вищої школи» 



та «Теорія і практика викладання філологічних дисциплін у вищій школі» 

Остання цілком логічно увійшла до циклу освітньо-наукової (теоретичної та 

практичної) підготовки. 

Базові навчальні дисципліни з циклу освітньо-наукової (теоретичної та 

практичної) підготовки «Актуальні напрями філологічних досліджень» та 

«Проблемні питання філологічної науки» покликані забезпечити 

фундаментальну професійну підготовку та спрямовані на глибоке занурення 

здобувачів у систему найсучасніших досягнень філологічної науки. 

Заслуговує на позитивну оцінку передбачене освітньо-науковою 

програмою використання різноманітних сучасних форм і методів навчання, що, 

на наш погляд, не тільки відповідає вимогам людиноцентричного підходу до 

навчання та принципам академічної свободи, але й сприяє досягненню мети та 

програмних результатів навчання. 

Передбачена програмою практична підготовка (науково-викладацька 

практика) забезпечує можливість отримання на практиці необхідних 

компетенцій та соціальних навичок, потрібних для подальшої професійної 

діяльності. 

Аналіз змісту і впровадження освітньо-наукової програми підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди дозволяє 

стверджувати, що вона створює сприятливі умови для формування 

індивідуальної освітньої стратегії, зокрема завдяки передбаченій програмою та 

навчальним планом можливості. 

Разом із тим вважаємо, що було б доцільно приділити увагу в межах 

окремого розділу однієї з базових навчальних дисциплін такому важливому 

питанню, як апробація результатів філологічного дослідження. Підготовка тез 

для участі на конференціях, презентацій, пов'язаних з темою дослідження, у 

контексті вивчення актуальних напрямів філологічних досліджень та 

проблемних питань філології, методики її викладання органічно поєднає 

теоретичні курси з тематикою дисертацій аспірантів і допоможе їм набути 



досвіду підготовки доповідей та публічних виступів, ведення наукової дискусії, 

презентації власних наукових результатів. 

Загалом освітньо-наукова програма «Філологія» за спеціальністю 

035 Філологія відповідає чинним вимогам, передбачає комплексний підхід до 

підготовки висококваліфікованих докторів філософії за фахом та може бути 

рекомендована для реалізації у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г С. Сковороди. 


