
Зауваження та пропозиції стейкхолдерів 
щодо освітньо-наукової програми «Філологія» 

 
Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий) 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії 
Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія 
 
Для аналізу освітньо-наукової програми «Філологія» третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) (далі – ОНП) Центр 
забезпечення якості освіти провів анкетування стейкхолдерів, у якому взяли 
участь:  

Шкіцька Ірина Юріївна  –  доктор філологічних наук, професор 
кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності Тернопільського 
національного економічного університету;  

Драч Ігор Дмитрович – кандидат філологічних наук, викладач  
кафедри української мови Тернопільського національного  медичного 
університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.        

 
Стейкхолдери відзначили актуальність ОНП для сучасного ринку праці і 

потреб регіону; вказали на високий рівень підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 035 Філологія; констатували, що всі обов’язкові та вибіркові 
компоненти ОНП відповідають переліку загальних і фахових 
компетентностей, програмним результатам навчання; закцентували на тому, 
що ОНП гармонійно поєднує  професійну і  науково-дослідницьку 
підготовку здобувачів. Стейкхолдери висловили готовність долучатися до 
розробки та супроводу спільних науково-дослідних проєктів та програм, 
рецензувати дослідження, брати участь у спільних конференціях, 
методологічних семінарах, проводити для здобувачів вищої освіти лекції, 
тренінги та майстер-класи. 

 
Водночас стейкхолдери висловили такі зауваження та пропозиції: 
1. З огляду на відсутність затвердженого Стандарту вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти систематично оновлювати 
ОНП, передусім її профіль. 

2. Оскільки програмні результати навчання не вичерпуються тими,  що 
визначені проєктом Стандарту (чи, в майбутньому, Стандартом), подавати в 
ОНП ще такі програмні результати, які є важливими в сучасному контексті.  

3. У підготовці здобувачів ступеня доктора філософії з галузі 
03 Гуманітарні науки особливу увагу приділяти досягненню програмних 
результатів навчання, які корелюють із загальними компетентностями та 
забезпечуються вивченням дисциплін гуманітарного спрямування (зокрема 
йдеться про українську мову, англійську мову, філософію). Викладати 
навчальну дисципліну «Культура української наукової мови», оскільки  



компонентами ОНП має бути забезпечено вміння використовувати 
академічну українську мову у професійній діяльності та дослідженнях. 

4. Під час чергового перегляду ОНП знайти можливість збільшити у 
кредитному вимірі вагу вибіркових компонентів ОНП за рахунок зменшення 
обсягу загальної підготовки. 

5. Оновлювати види академічної мобільності здобувачів ступеня 
доктора філософії з філології. 

6. Систематично змінювати та розширювати перелік навчальних 
дисциплін вибіркового компонента, максимально наблизивши їх до 
проблематики досліджень здобувачів. 

7. Серед вибіркових компонентів пропонувати навчальні дисципліни, 
які читають викладачі інших факультетів (окрім факультету філології і 
журналістики), передусім такі, що сприяють аналізові матеріалу, а також 
формуванню навичок внутрі- та міжкультурної комунікації з використанням 
цифрових технологій. 

8. Розширити базу науково-педагогічної практики, додавши ті заклади, 
у яких можуть працювати випускники аспірантури, зокрема: Тернопільський 
національний  медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України,   
Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя. 

9. Шукати фінансові можливості для підтримки участі аспірантів  у 
міжнародних конференціях, зарубіжних стажуваннях. Розширювати 
залучення  здобувачів до виконання міжнародних проєктів. 

10. Удосконалювати вміння здобувачів презентувати результати власних 
досліджень у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus та 
Web of Science. 

 
 
 


