
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Філологія» підготовки доктора 

філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 

035 Філологія 

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 035 Філологія є одним 
із важливих складників підготовки кваліфікованих фахівців вищого рівня в 
Харківському національному педагогічному університеті імені 
Г.С. Сковороди. Традиції такої підготовки були закладені вченими 
Харківської філологічної школи професорами І. Срезневським, О. Потебнею, 
Л. Булаховським, Ю. Шевельовим, іншими видатними філологами. їхній 
теоретико-практичний досвід забезпечив формування в харківських вишах 
продуктивних наукових шкіл й окреслив перспективи розвитку філологічної 
науки в регіоні загалом, і в Харківському національного педагогічному 
університеті зокрема. Університет має висококваліфіковані професорсько-
викладацькі кадри та оснащений відповідною матеріальною базою, що 
дозволяє здійснювати повноцінну підготовку аспірантів за спеціальністю 
035 Філологія. 

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 035 Філологія 
розроблена проєктною групою кафедр української мови, української і 
світової літератури, світової літератури, слов'янських мов, українознавства і 
лінгводидактики (гарант програми — К.Ю. Голобородько). Освітньо-
професійна програма відповідно до навчального плану складається з двох 
розділів, зміст яких охоплює теоретичну та практичну підготовку здобувачів 
освіти. Перший розділ поділяється на цикли 1) загальнонаукової, 
гуманітарної та мовної підготовки, 2) спеціальної (професійної) та 
3) науково-дослідної підготовки. 

Кожний з цих розділів представлений у програмі переліком питань, що 
визначають його зміст, та списком компетентностей, формування яких 
передбачено програмою. 

Мета, що полягає у створенні науково-методологічного підґрунтя 
дисертаційного дослідження здобувача освіти, зміст та перелік його 
компетентностей визначають спрямованість програми на оволодіння 
аспірантом сучасними теоретичними знаннями, найновішими досягненнями 
вітчизняної й світової філологічної науки, а також методологією й 
методикою сучасних наукових досліджень у галузі мови та літератури. Окрім 
цього важливим є формування навчально-методичних (освітньо-



технологійних) компетентностей здобувана як викладача філологічних 
дисциплін у закладі вищої освіти. 

Особливу увагу в програмі приділено застосуванню здобутих 
пошукачем знань у його науково-дослідній діяльності. Цей чинник 
передбачає профілізацію змісту науково-освітньої програми, тобто здобуття 
профільних (вузьких, галузевих, методологійних) філологічних знань, 
пов'язаних з безпосередньою темою дисертаційного дослідження, і 
сформованих компетентностей, що дає змогу здійснювати науковий аналіз 
обраного мовного чи літературного матеріалу відповідно до наукових 
парадигм, напрямів, підходів, методологій. 

Перспективи розвитку освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія 
можливі за умови корегування циклу загальних гуманітарних дисциплін, які 
здобувачі освіти вивчають на першому освітньо-науковому рівні (бакалавр), 
та розширення кола спеціальних дисциплін вільного вибору, що сприятиме 
підвищенню якості дисертаційних досліджень і дозволить аспірантові 
зосередитися на науково-дослідному складникові навчального процесу. 

Загалом програма «Філологія» підготовки доктора філософії з галузі 
знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія повністю 
відповідає вимогам до освітньо-професійних програм і може бути 
рекомендована для реалізації в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С. Сковороди. 


