ВІДГУК
про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії зі
спеціальності 035 – Філологія (галузі знань «Гуманітарні науки»)
у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН
України проводить наукову й освітню діяльність із підвищення мовної
компетенції наукових співробітників Національної академії наук
України, передусім аспірантів, у галузі іноземних мов ще з 1954 року.
Відтоді ця установа
забезпечує викладання іноземних мов на
високому рівні за сучасними програмами і стандартами. Центр
проводить вступні іспити до аспірантури, прийом кваліфікаційних
(кандидатських)
іспитів
з
іноземних
(переважно
основних
західноєвропейських) мов, передусім англійської. З того ж часу
ЦНДВІМ НАНУ здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації
філологічного профілю у аспірантурі та докторантурі закладу, зокрема
зі спеціальності «германські мови».
У 2016 році Центр запровадив у навчальний процес нову
освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії зі
спеціальності 035 – Філологія. Цю ОНП було оновлено 2019 року
відповідно до чинних вимог до таких програм та актуалізовано 2020
року. Таке щорічне оновлення програми та її компонентів дозволяє
постійно підтримувати високий рівень та освітню цінність згаданої
ОНП. Так, списки рекомендованої літератури з усіх дисциплін містять
достатню кількість авторитетних друкованих та онлайн джерел –
українською та іноземними мовами – за останні п’ять років.
Програма Центру включає обов’язкові компоненти (23 кредити
ECTS) та вибіркові компоненти (12 кредитів ECTS), тобто загалом ця
ОНП передбачає 35 кредитів ЄКТС. Слід наголосити, що як
обов’язкові, так і вибіркові компоненти ОНП є сучасними, актуальними,
такими, що відповідають тенденціям світової філологічної думки, а
також є добре збалансованими у кількісному та якісному аспектах.
Так, Програма передбачає наявність обов’язкових складників,
спрямованих на:

 формування універсальних навичок дослідника – загалом 6 кредитів
(курси «Методологія та організація наукових досліджень у
філологічних науках» (3 кредити) та «Наукове письмо англійською
мовою» (3 кредити);
 здобуття знань зі спеціальності (загалом 12 кредитів; дисципліни
«Сучасна лінгвістика у світлі зміни наукових парадигм», «Класична
та неориторика» (по 5 кредитів), «Лінгвокультурна компетентність
особистості», «Ефективна професійна комунікація» (по 4 кредити),
«Українська
наукова
мова
та
термінознавчі
студії»,
«Мультимодальність в епоху метамодернізму») (по 3 кредити);
 формування мовних компетентностей (курс «Іноземна мова
професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня
загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1»);
 набуття загальнонаукових (філософських) компетентностей - 6
кредитів загальнофілософської підготовки (курс «Філософія науки і
культури»).
Викладання усіх дисциплін, передбачених ОНП, забезпечується
силами ЦНДВІМ НАНУ, окрім курсу з філософії, який читають
викладачі Центру гуманітарної освіти НАНУ. Крім цього, в ОНП
враховано принципи дуальної освіти, передбачено асистентську
педагогічну практику (3 кредити).
Структурно-логічна схема ОНП є прозорою і логічною,
спрямованою на врахування потреб здобувача освіти. Програмні
результати навчання та загальнонаукові й фахові компетентності
Слід окремо зазначити,що Центр має у своєму розпорядженні
високоякісні матеріали та методики для вдосконалення мовної
підготовки професіоналів вищого рівня - підручники, посібники,
словники тощо, якими послуговуються як безпосередньо співробітники
ЦНДВІМ НАНУ, так і широке коло надавачів освітніх послуг по всій
Україні, передусім на таких рівнях вищої освіти як магістр та доктор
філософії.
У сенсі зауваг і побажань слід зазначити таке. На сайті Центру
бажано було б розмістити дещо більшу кількість навчальних
матеріалів за ОНП, а також подати відомості про співробітників
закладу у більш розлогому форматі.

