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Мовна підготовка майбутніх спеціалістів за спеціальністю 035 

«Філологія» потребує викладачів, що мають гарну філологічну підготовку, 

високий рівень володіння іноземними мовами, озброєні сучасними освітніми 

технологіями в галузі лінгвістики, лінгвокультурології, психології, педагогіки 

вищої школи Рецензована освітньо-наукова програма за спеціальністю 035 

«Філологія», розроблена у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г С. Сковороди, повною мірою відповідає потребам сучасної 

підготовки філологів освітнього ступеня доктора філософії. На нашій кафедрі 

працюють викладачі, що закінчили аспірантуру ХНПУ імені Г С Сковороди 

їхня професійна підготовка відповідає вимогам сучасного динамічного 

суспільства й потребам вищої школи, зокрема при викладанні української, 

російської, англійської, французької мов. 

Програма, яка презентується, орієнтована на підготовку філолога-

професіонала, що має креативне мислення, здатен підвищувати кваліфікацію, 

вчитися протягом життя, самовдосконалюватись і навчати інших, формуючи у 

слухачів працездатність, навички мовної рефлексії, толерантність, моральні 

гуманістичні цінності Освітньо-наукова програма чітко вибудована, 

спрямована на формування глибокого теоретичного підґрунтя знань 

майбутнього працівника вищої школи, знайомить слухачів з проблемними 

питаннями сучасної філології, основними векторами філологічних досліджень, 

дає хорошу загальну гуманітарну освіту Аспіранти мають оволодіти 

теоретичними знаннями й пройти достатню практичну підготовку, що є 

передумовою формування викладацької майстерності й подальшого 

професійного зростання Цикл науково-дослідної підготовки має сформувати 

навички філолога-дослідника, допомогти виконати власне наукове дослідження 



з лінгвістики або літературознавства, дає основу для наукового розвитку під час 

навчання й подальших наукових студій. Спеціальна професійна підготовка 

формує загальнофілологічний світогляд, достатню теоретичну базу й 

дослідницькі навички. Орієнтація на урахування інтересів з добувачів третього 

освітньо-наукового рівня є досить гнучкою й дозволяє обирати власний шлях 

опанування філологічними знаннями різного спрямування. Треба позитивно 

відзначити орієнтацію програми на розвиток навичок академічного і 

професійно орієнтованого спілкування українською й іноземними мовами. 

Рецензована освітньо-наукова програма 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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