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рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 

галузі знань 03 Гуманітарні науки 

Кваліфікація: доктор філософії філології

Освітньо-наукова програма відповідає основним критерія якості вищої 

освіти, рекомендаціям Національного агентства стосовно акредитації освітніх 

програм третього рівня вищої освіти, Постанові Кабінету Міністрів України № 

261 від 23.03.2016 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії і доктора наук», яким регулюється зміст і форма нових 

структурованих програм підготовки в аспірантурі, «Положенню про освітні 

програми у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» (протокол від “28” січня 2020 року № 1).

Обсяг освітньо-наукової програми та окремих освітніх компонентів (у 

кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) 

відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для 

визначеного рівня вищої освіти (60 кредитів ЄКТС). Освітня програма третього 

рівня забезпечує повноцінну освітню і наукову підготовку аспірантів.

Зміст ОНП має чітку структуру; переважна кількість освітніх 

компонентів, включених до освітньої програми, становлять логічну 

взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених 

цілей та програмних результатів навчання. До ОНП включені дисципліни за 

спеціальністю, а також такі, що забезпечують методологічні та викладацькі 

компетентності аспірантів. За допомогою окремих компонентів ОНП, аспіранти 

мають можливість здобувати комунікативні компетентності, які стосуються їх 

наукових досліджень, зокрема, здібності вільно спілкуватися з питань, що 

торкаються сфери їх наукових та експертних знань, з широкою науковою 

спільнотою. Компоненти ОНП також забезпечують формування вмінь 

використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній 

діяльності та власних наукових дослідженнях.



Водночас, рекомендую звернути увагу на розширення змістового спектру 

дисциплін за вибором аспірантів, увести такі, що відповідають сучасним 

науковим зацікавленням світової філологічної спільноти, насамперед такі, що 

дають можливість формувати міждисциплінарні дослідження, використовувати 

ресурси філології для інших галузей і навпаки (інтертекстуальні явища, 

когнітивістика і філологія, психологія і мова, філософія і літературознавство).

Загалом, освітньо-наукова програма «Філологія» третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія відповідає 

сучасному рівню розвитку науки та основним вимогам до програм такого типу, 

що дозволяє зазначену освітньо-наукову програму рекомендувати для 

подальшої підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому 

рівні за спеціальністю 035 “Філологія”.
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