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І. Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України третього рівня (ступінь доктора 

філософії) 

галузі знань 03 – гуманітарні науки 

за спеціальністю 035 – філологія, 

затверджений наказом № ____ від «____» 20______ р. 

 

Розробники Стандарту: 

1) члени підкомісії зі спеціальності 035 «Філологія» Науково-

методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 

затверджені наказом МОН від 06 квітня 2016 р. № 375:  

Гудманян Артур Грантович – доктор філологічних наук, професор, 

проректор з навчальної роботи Національного авіаційного університету 

(голова підкомісії); 

Швець Ганна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української та російської мов як іноземних Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (заступник голови 

підкомісії); 

Єсипенко Надія Григорівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри англійської мови Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (секретар підкомісії); 

Бачинська Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри загального мовознавства і слов’янських мов 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка; 

Бистров Яків Володимирович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри англійської філології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника; 

Біскуп Ірина Павлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки; 

Бондар Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського»; 

Казимирова Ірина Андріївна – кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту української мови Національної академії 

наук України; 

Кобякова Ірина Карпівна – кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської філології Сумського державного 

університету; 
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Мойсієнко Віктор Михайлович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 

Перова Світлана В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та практики перекладу Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Пилипчук Святослав Михайлович – доктор філологічних наук, доцент, 

декан філологічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка; 

Христіанінова Раїса Олександрівна – доктор філологічних наук, 

професор, завідувач кафедри української мови Запорізького національного 

університету; 

 

2) члени підкомісії зі спеціальності 035 «Філологія» Науково-

методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 

затверджені наказом МОН від 25 квітня 2019 р. № 582: 

Швець Ганна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української та російської мов як іноземних Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (голова підкомісії); 

Пилипчук Святослав Михайлович – доктор філологічних наук, доцент, 

декан філологічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка (заступник голови підкомісії); 

Бистров Яків Володимирович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри англійської філології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника (секретар підкомісії); 

Бялик Василь Дмитрович – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

Кобякова Ірина Карпівна – кандидат філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри германської філології Сумського державного 

університету; 

Корнієнко Оксана Олександрівна – доктор філологічних наук 

,професор, завідувач кафедри світової літератури та теорії літератури 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, 

член-кореспондент НАН України, в. о. декана філологічного факультету 

Донецького національного університету імені Василя Стуса; 

Олексенко Володимир Павлович – доктор філологічних наук, професор, 

декан факультету української філології та журналістики Херсонського 

державного університету; 

Попова Олександра Володимирівна – доктор педагогічних наук, 

професор, декан факультету іноземних мов Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського»; 
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Пронкевич Олександр Вікторович – директор Інституту філології 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили; 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі 

спеціальності 035 «Філологія» Науково-методичної комісії № 4 з 

гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол № __ від __. __. ____ р.). 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № __ від __. 

__. ____ р.). 

 

Фахову експертизу проводили: 

  

  

  

Методичну експертизу проводили: 

  

  

  

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 035 «Філологія» Науково-

методичної комісії № 4 з гуманітарних наук та богослов’я сектору вищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

(протокол № __ від __. __. ____ р.). 

Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, протокол № ______ від __________ р. 
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ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 
Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь 

вищої освіти 
Доктор філософії 

Галузь знань Гуманітарні науки 

Спеціальність Філологія 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Освітня 

кваліфікація  

Доктор філософії з філології 

 

Кваліфікація 

в дипломі 

ступінь вищої освіти – доктор філософії, 

галузь знань – гуманітарні науки, 

спеціальність – філологія. 

Опис 

предметної 

області 

Об’єктами вивчення та професійної діяльності доктора 

філософії за спеціальністю «Філологія» є мова(и) (в 

теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, 

діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та 

інших аспектах); усна народна творчість, література(и) (у 

теоретичному, історичному, порівняльному аспектах); 

жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; 

міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в 

усній і письмовій формі. 

Цілі навчання – підготовка фахівців з філології, здатних 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

філології, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

Теоретичний зміст предметної галузі – історія розвитку 

та сучасний стан наукових філологічних знань; теорії, 

концепції і термінологія з досліджуваного філологічного 

напряму. 

Методи, методики та технології: критичний аналіз, оцінка і 

синтез нових та складних ідей у галузі філології; 

загальнонаукові, філологічні, статистичні методи дослідження 

мови, мовлення, тексту, літературних процесів і явищ, 

особливостей творчості й ідіостилю письменника(-ів), художніх 

творів; інформаційно-комунікаційні технології наукових 

досліджень у сфері філології. 
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Академічні 

права 

випускників 
Можливість отримати ступінь доктора філологічних наук 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС,  

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми у кредитах ЄКТС 40 кредитів ЄКТС.  

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності 

у сфері філології, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК04. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК01. Здобуття глибинних знань у галузі філології, 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових філологічних знань, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового 

напряму. 

СК02. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних філологічних принципів і знань, 

класичних та новітніх дослідницьких підходів, а також 

на основі відповідних загальнонаукових та спеціальних 

методів. 

СК03. Здатність виконувати оригінальні дослідження на 

основі системного наукового світогляду із застосуванням 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у філології та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з філології та суміжних галузей. 

СК04. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою 

українською та іноземною (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) мовами в усній та 

письмовій формах, глибоке розуміння іншомовних 
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наукових текстів за напрямом досліджень. 

СК05. Здатність планувати, організовувати і здійснювати 

професійно-спрямовану педагогічну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в 

ситуаціях, що потребують нових стратегічних підходів. 

СК06. Здатність дотримуватися норм наукової етики, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з філології і 

на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових теоретичних і прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати власних оригінальних наукових досліджень, наукові та прикладні 

проблеми філології державною та іноземною мовами в усній та писемній 

формах: продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

відповідно до сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція тощо); 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях. 

РН03. На основі системного наукового світогляду аналізувати складні 

явища суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

РН04. Планувати й виконувати теоретичні та/або експериментальні 

дослідження з філології та дотичних міждисциплінарних напрямів із 

використанням фахових інструментів, методів та підходів, критично 

аналізувати результати власних досліджень і здобутки інших науковців у 

контексті всього комплексу сучасних знань. 

РН05. Розробляти та реалізовувати науково-інноваційні проєкти, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику і розв’язувати значущі теоретичні та прикладні 

проблеми філології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів. 

РН06. Організовувати викладання філологічних дисциплін відповідно до 

завдань та принципів сучасної вищої освіти, вимог до його наукового, 
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навчально-методичного та нормативного забезпечення, використовувати 

різноманітні форми організації, діагностики, контролю та оцінки 

ефективності навчальної діяльності. 

РН07. Реалізовувати стратегії дослідницького саморозвитку та 

самовдосконалення. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора 

філософії здійснюється у формі публічного захисту 

дисертаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є 

самостійним розгорнутим дослідженням, яке 

пропонує розв’язання комплексної проблеми в галузі 

філології або на її межі з іншими спеціальностями, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та/або професійної 

практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Дисертаційна робота та її автореферат мають бути 

розміщені на сайті закладу вищої освіти (наукової 

установи). 

Дисертаційна робота має відповідати іншим 

вимогам, встановленим законодавством. 

 

VII. Вимоги до наявності системи  

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

У закладі вищої освіти (ЗВО) повинна функціонувати система 

забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною 

освітньою програмою; 



9 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) або акредитованими ним 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на 

предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої 

освіти, що затверджуються НАЗЯВО, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

VІІІ. Перелік нормативних документів, на яких базується  

стандарт вищої освіти 

 

А. Офіційні документи: 

1. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) – 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) – 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-

518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en; 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) – 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2

018_Communique_AppendixIII_952778.pdf 

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-

classification-ofeducation-isced-2011-en.pdf; 

http://uis.unesco.org/en/topic/international-standardclassification-education-

isced 

5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-

Г) 2013 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-

detailed-fielddescriptions-2015-en.pdf 

6. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

7. Закон «Про освіту» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

8. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 

003:2010. – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 
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9. Національна рамка кваліфікацій – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

10. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

11. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 – 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) № 261 

від 23 березня 2016 р. 

13. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.10.2019 р. № 1254), схвалені сектором вищої освіти 

Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 

(протокол № 3 від 21 червня 2019 р.). 

 

Б. Інші рекомендовані джерела: 

1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) 

http://www.unideusto.org/tuningeu. 

2. Національний глосарій: вища освіта, 2014 – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-

instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?start=80 

3. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysnimaterialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-

ekspertiv-shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?start=80 

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-

instrumentiv-bolonskohoprotsesu.html?start=80. 

 

  

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586
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IX. Пояснювальна записка 
 

Стандарт вищої освіти містить обов’язкові вимоги до компетентностей 

і результатів навчання здобувачів, що визначають специфіку підготовки 

докторів філософії за спеціальністю 035 «Філологія». Вони узгоджені між 

собою та відповідають Закону України «Про вищу освіту», дескрипторам 

Національної рамки кваліфікацій та Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах), затвердженому Постановою Кабінету 

міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. Таблиця 1 показує 

відповідність визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК. 

У таблиці 2 показана відповідність результатів навчання компетентностям.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін та інших 

видів освітньої та наукової діяльності, необхідний для задоволення 

визначених Стандартом вимог.  

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання 

не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм 

можуть зазначати додаткові вимоги до компетентностей і програмних 

результатів навчання, а також запроваджувати додаткові форми атестації 

здобувачів вищої освіти. 
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Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комуні-

кація 

Автономія 

та відпові-

дальність 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 +   

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

 +   

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті.   + + 

ЗК04. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Здобуття глибинних знань у галузі філології, 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових філологічних знань, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового 

напряму. 

+    

СК02. Здатність аналізувати філологічні явища з погляду 

фундаментальних філологічних принципів і знань, 

класичних та новітніх дослідницьких підходів, а також на 

основі відповідних загальнонаукових та спеціальних 

методів. 

 +   

СК03. Здатність виконувати оригінальні дослідження на 

основі системного наукового світогляду із застосуванням 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у філології та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з філології та суміжних галузей. 

+ + + + 

СК04. Здатність спілкуватися з науковою спільнотою 

українською та іноземною (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) мовами в усній та 

письмовій формах, глибоке розуміння іншомовних 

наукових текстів за напрямом досліджень. 

+ + +  

СК05. Здатність планувати, організовувати і здійснювати 

професійно-спрямовану педагогічну та науково-

інноваційну діяльність у галузі філології, зокрема в 

ситуаціях, що потребують нових стратегічних підходів. 

   + 

СК06. Здатність дотримуватися норм наукової етики, а 

також правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

   + 
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Таблиця 2. Матриця відповідності визначених Стандартом результатів 

навчання та компетентностей 
 

Програмні результати навчання Інтег-

ральна 

компете

-нтність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові 

компетентності) 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

РН01. Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з філології і на 

межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових теоретичних і 

прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень, отримання нових 

знань та/або здійснення інновацій. 

+ + +   + +     

РН02. Вільно презентувати та 

обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати власних оригінальних 

наукових досліджень, наукові та 

прикладні проблеми філології 

державною та іноземною мовами в усній 

та писемній формах: продукувати і 

грамотно оформлювати різножанрові 

наукові тексти відповідно до сучасних 

вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-

популярна чи наукова лекція тощо); 

кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у 

провідних вітчизняних і зарубіжних 

наукових виданнях. 

+   +     +   

РН03. На основі системного наукового 

світогляду аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати 

загальнофілософські проблеми з 

вирішенням завдань, що виникають у 

професійній та науково-інноваційній 

діяльності, застосовувати емпіричні й 

теоретичні методи пізнання. 

+ + +    + +    

РН04. Планувати й виконувати 

теоретичні та/або експериментальні 

дослідження з філології та дотичних 

міждисциплінарних напрямів із 

використанням фахових інструментів, 

методів та підходів, критично 

аналізувати результати власних 

досліджень і здобутки інших науковців у 

контексті всього комплексу сучасних 

знань. 

+ + + +  + + + + + + 

РН05. Розробляти та реалізовувати 

науково-інноваційні проєкти, які дають 

можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або 

+    +      + 
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професійну практику і розв’язувати 

значущі теоретичні та прикладні 

проблеми філології з дотриманням норм 

академічної етики і врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів. 

РН06. Організовувати викладання 

філологічних дисциплін відповідно до 

завдань та принципів сучасної вищої 

освіти, вимог до його наукового, 

навчально-методичного та нормативного 

забезпечення, використовувати 

різноманітні форми організації, 

діагностики, контролю та оцінки 

ефективності навчальної діяльності. 

+         + + 

РН07. Реалізовувати стратегії 

дослідницького саморозвитку та 

самовдосконалення. 

+ + +   + + +  +  

 

 


