
ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – 

доктора філософії – спеціальності 035 «Філологія» Philology  

галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України 
 

відгук стейкголдера 

 

Освітньо-наукову програму (ОНП) підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії – спеціальності 

035 «Філологія» Philology  галузі знань 03 «Гуманітарні науки» було 

запроваджено у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов 

НАН України (ЦНДВІМ НАНУ) декілька років тому, і відтоді ця ОНП 

зазнала певних коректив. Регулярний перегляд цієї ОНП, зокрема 

консультації із стейкголдерами, дозволив поліпшити її якість та 

удосконалити процес реалізації зазначеної програми. 

Доконечною метою ОНП є цілеспрямована діяльність колективу 

надавачів освітніх послуг ЦНДВІМ НАНУ щодо забезпечення  підготовки 

висококваліфікованого фахівця світового рівня - доктора філософії в галузі 

гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія». Такий фахівець  має бути 

здатен до самостійної науково-дослідної, науково-організаційної, 

педагогічно-організаційної та практичної професійної діяльності.  

Квінтесенцією компетентностей доктора філософії в галузі 

гуманітарних наук за спеціальністю «Філологія» є досягнення амбітної 

інтегральної компетентності - здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та дослідно-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійної практики. У програмі чітко окреслено відповідні 13 загальних та 

27 фахових компетентностей (ЗК та ФК), які корелюють із заявленими 

програмними результатами навчання (ПРН), що унаочнено у матриці 

відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, 

а також у матриці забезпечення ПРН відповідними компонентами ОНП. 



 Слід зазначити, що рецензована ОНП (загальний обсяг – 35 кредитиів 

ЄКТС) логічно побудована, збалансована за усіма ключовими компонентами, 

відповідає вимогам відсоткового співвідношення обов’язкових (23 кредити) 

та вибіркових (12 кредитів) курсів та забезпечує формування усіх ключових 

компетентностей: універсальних та фахових навичок дослідника, 

філософських (загальнонаукових) та мовних компетентностей. Структурно-

логічна схема ОНП не викликає заперечень. 

У освітньо-науковій програмі органічно поєднуються найефективніші 

методи та методики теоретичної і практичної діяльності. Ресурсне 

забезпечення відзначається актуальністю та формами подання матеріалу. 

Передусім, це широке використання дистанційних курсів навчання на 

платформах Edmodo та YouTube, сучасна модернізована база друкованої 

продукції, актуалізована технологія викладання за допомогою мережі 

Інтернет. Усе це унікальне надбання створене співробітниками Центру 

наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України як 

результат великого досвіду викладацької та наукової роботи. Необхідно 

зазначити, що усі ці авторські здобутки Центру наукових досліджень та 

викладання іноземних мов НАН України ефективно використовуються  

багатьма закладами вищої освіти в Україні та за її межами.  
 

Утім, маємо кілька пропозицій щодо покращення цієї ОНП. 

По-перше, у курсі ОК 03 ННД «Методологія та організація наукових 

досліджень» бажано приділити більше уваги таким проявам академічної 

недоброчесності як фабрикація та фальсифікація даних або фактів (поруч із 

зазначеним у курсі явищем плагіату та його різновидів). 
 

По-друге, у курсі ВК 01 ДВЦ «Сучасна лінгвістика у світлі зміни 

наукових парадигм» слід додати й на такий напрям філологічних (у 

широкому сенсі) студій як герменевтика, закцентувавши увагу на її історії та 

сучасному стані. 

 



 


