РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму «Філологія у вимірах сьогодення:
мовознавство, літературознавство, перекладознавство»
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
Освітньо-наукова

програма

«Філологія

у

вимірах

сьогодення:

мовознавство, літературознавство, перекладознавство» підготовки здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 03
«Гуманітарні науки», спеціальності 035 Філологія розроблена проєктною
групою Київського національного лінгвістичного університету на високому
професійному рівні.
Програма

складена

відповідно

до

вимог

«Національної

рамки

кваліфікацій», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1341
від 23 листопада 2011 р. (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України №
509 від 12 червня 2019 р.), «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення
якості в Європейському просторі вищої освіти», ухвалених на Міністерській
конференції 14–15 травня 2015 року, Закону України «Про вищу освіту» від
01 липня 2014 року №1556-УІІ; «Критеріїв оцінювання якості освітньої
програми», наведених у додатку до Положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого Наказом Міністерства освітні науки України № 977 від 11
липня 2019 року, інших документах Міністерства освітні науки України і
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які демонструють
особливості та унікальність цієї програми, її суспільне призначення і
цінність, і відповідають місії та стратегії Університету.
Примітним є аналіз можливостей становлення освітньої програми, які
можуть бути враховані у перспективах подальшого розвитку Університету, а
саме у збереженні та примноженні українського наукового потенціалу в
лінгвістиці,

літературознавстві,

перекладознавстві

вітчизняних традицій та світового досвіду.

на

основі

кращих

Схвальної оцінки заслуговує зміст освітніх компонентів ОНП, які в
сукупності дають можливість здобувачам третього рівня вищої освіти
«доктор філософії» досягти високого рівня конкурентоспроможності в
освітній, науково-дослідній та міжнародній роботі, а КНЛУ – гідного і
взаємовигідного входження у світове гуманітарно-освітнє співтовариство.
Крім того, форми та методи навчання сприяють набуттю здобувачами
вищої освіти соціальних навичок (soft skills). Заявлені у програмі освітні
компоненти «Академічне письмо і риторика наукового спілкування
англійською мовою», «Світоглядні засади формування культури української
наукової

мови»,

«Сучасний

менеджмент

наукових

проектів»,

«Комерціалізація інтелектуальної власності та трансфер технологій», «Етика
і психологія професійної комунікації», «Тренінг універсальних навичок
дослідника-філолога: презентація наукових результатів» у повній мірі
забезпечують формування вищезгаданих навичок.
Загалом, форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого

підходу

та

принципам

академічної

свободи

(особистісно-орієнтований тип навчання; індивідуальні та групові форми
навчання; лекції, семінари, самостійна робота, консультації з науковим
керівником під час написання кваліфікаційної роботи).
Прикметно, що навчання, викладання та наукові дослідження на ОНП
пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності КНЛУ. Усі науково-педагогічні
працівники, які забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу
загальної підготовки, професійної підготовки та дисциплін вільного вибору, а
також самі аспіранти беруть активну участь у програмах академічних обмінів
Еразмус+, зокрема з Granada University, Faculty of Philosophy and Literature
(Королівство Іспанія); Erfurt University (Федеративна республіка Німеччина).
На підставі укладених угод про співпрацю з Вищою лінгвістичною школою в
Ченстохова (Республіка Польща) здобувачі вищої освіти мають також змогу
навчатися за програмою «подвійний диплом» і отримати європейський
диплом, а викладачі – проходити міжнародне стажування.

КНЛУ послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП. Здобувачі вищої
освіти безпосередньо та через органи наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених залучені до процесу періодичного
перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
Кадрове забезпечення цієї освітньо-наукової програми відповідає
профілю дисциплін, що викладаються. До викладання і практики залучені
особи на посадах професорів і доцентів, які мають кваліфікацію відповідно
до спеціальності 035 Філологія та досвід практичної роботи.
З урахуванням вищесказаного вважаємо, що рецензовану освітньонаукову

програму

«Філологія

у

вимірах

сьогодення:

мовознавство,

літературознавство, перекладознавство» спеціальності 035 Філологія можна
рекомендувати для підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня
вищої освіти «доктор філософії».
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