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<<@i.zonozia>^r:;:;:ti:::,;::::::r::,";:;;!,,"euu4oioceimu
ra cneqialruicrrc <@iro.noriq>

ralyri rnanr 03 lynaaHirapni uayrcu

. oceirHro-Hay.oBa nporpaMa <(Di,,rororir) sa rperiv (oceiruro-nayxoalrrv)
piauerra nuqoi ocnir:u niaroroaKa 4orcropie $i,roco$ii u x"iu""*o*y yrirepcrEreri
inaeHi Eopraca lpiHvenxa ei,&o6paxae o"nouri KoMrroHeHTr4 Ta eraflu ni4roroerz
KoHKypeHrocnpoMo)r{Hofo oaxieuq, 3larHoro Ao pea;risaqii HayKoBo_
AocJ' AHHrlr,Kux, aua.,riruquo-nporHocrr4.rHux syHrqifi; y ^uiir 

virro nponucauipe3ynbraru HaBqaHHr, qrci e ocHoaoro $opvynanHr 3ar.aJrb't4x ra cleuia,rruux
npoQecifi Hrax rovneresruocrefi .

Hasqa-,'rtHrafi nlau nirroronxz 4omopin Sinoco$ii ei,qo6paxae noc,rigorHicrr
3acBo€HHr 6,roxis ocei'rnro-Hayxoaoi nporpanrz <<Di,ro,roris> Tperboro (ocairHro_
uayrcoeoro) pieHs sznioi ocsiru> :a cneqia.,rruic*o 035 <<Dino.noriq) ra.nyri sHaur03 fyvaHirapHi HayK.L1, sr<i :a6esnevyorr $opuynanur rovrereu*rocrer,
noc'ri4orHicrr 4ucqznniH, voTlyrrin, npaKrn* y r'ino"r* oAl4Hlrrrrx, a rarcox ixsifi
o6car y loAuHax.

Bapro cxnaruru cnieni4HorueuHr o6cqrie lana,rrnoi i npo$eciiuoi cruagorraxra 
'.6iproaoi '{acruHJ'l 0cnirnlo-uayxoeoi nporpaur.r <@inonorix>> ea rperiu(ocniruro-nayxoeuu) pinHen nuqoi ocriru. y peqeHsoranifi nporparr,ri o6os,xgrosaLracrr'rHa craHoBr'rrr, 44 r<peguru guc1unniun, cnpxnoeaHi Ha 60DNryeaHHs3af€ulbr''4x xoune'eHrHOcrefi - 20 KpeAu'in; lUCt1U,Ainu, cnprrr,rora'i Ha

QopvynaHrrr $axonnx rcovrc.reu.ruocrefi _ lg r<pe1r.rr.in; paKrr.rKa (uayroeo_
nnrralaqrxa) - 6 r<pegarin. Ilu6iprcona rracrliHa craHoBrrrb 16 rpe4urin QlNs isiAnoeiAae uayxonifi cneuia.ni:arlii acnipaHra, HarprMy froro AocniAxegH, _repuaucrxi MOBr4, 3ar-aJrbHe MOBO3HaBCTBO, yrcpaincsrca MOBa, yrpaincrra
,rireparypa, reopir,rireparyprz, nopirnr,rrHe,rireparyp03HaBcrBo.

3go6ynav suqoi ocsirr :a rperiu (oceirHro-uayroarzv) piaHev rorosr4fi Aopea,risaqii i saeepureuux HayKoBnx locli71xesux y rany:i Sinolorii, a raKox AosaxraAaqrxoi 4ialruocri.
. Bnaxaro, ulo 3anponoHoBaHa Ha peqeusirc nporpaMa ei4noei4ae Br,rMofaM Aoocairuro-HayxoBrrx nporpav 

.nigro'ronxu a4o6yaavia euqoi oceirz sa rperina
(ocniruro-Hayr<onaru) pieHev i a4arna sa6esne.rurz xxicuy ni^roroary gor<ropir
Qirocosii sa cneqiarrHicrro 035 <<Dilororis> rzurysi :uaur d: ryrurirup"i nayHz.

Peuesgeur:

AoKrop Qirolorivnrzx Hayx, npoSecop
npoQecop xa$e4pra Sinonorivnrx Aucuun.niu
lepxanHofo 3ar(naAy <fyraHcbKHfi Hauio natsnuir yHl BepcHrer
inaeH i l'apaca LI leeqeHKa))

fcuill l

Ha,ialbrirarr ei4giny r..agpie
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Рецензія 
на освітньо-наукову програму 

«Філологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Рецензована освітньо-наукова програма розроблена на підставі Закону 

України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України 

№ 261 від 23.03.2016 р. У програмі зроблено акцент на професійному розвитку 

та розкриттю потенціалу дослідника-філолога на рівні, необхідному для його 

входження в академічну спільноту; сприянні розвитку наукового мислення, 

методологічної, дослідницької компетентностей, виробленню інноваційних 

ідей, захисту академічних і корпоративних цінностей. 

Інваріанта складова навчального плану спрямована на поглиблення 

фахових компентеностей здобувачів вищої освіти, здатних глибоко розуміти 

загальні засади мовознавства / літературознавства як науки, історичних джерел 

та детермінант її розвитку, екстраполяція історичного досвіду на сучасні мовні 

явища / літературно-мистецькі реалії. 

Зміст та структура програми є сучасним, відповідають рівню розвитку 

теорії та практики, орієнтовані на досягнення конкретних професійно важливих 

результатів. 

Отже, освітня програма спрямована на формування компетентностей, що 

корелюють із сучасними вимогами до підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії, і може бути рекомендована для реалізації в 

Київському університеті імені Бориса Грінченка. 
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теорії та історії літератури 
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