
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 

методів навчання та оцінювання 

Програмні результати навчання ОП Методи навчання  Форми 

оцінювання 

ОК-1  Іноземна мова професійного спрямування 

РН 09. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в 

науковому просторі, зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі 

філології та міждисциплінарних досліджень.  

РН 10. Презентувати результати власних 

оригінальних наукових досліджень державною та 

іноземною мовами в усній та писемній формі: 

продукувати і кваліфіковано оформлювати 

різножанрові наукові тексти відповідно до 

сучасних вимог (стаття, есе, презентація, виступ на 

конференції, публічна науково-популярна чи 

наукова лекція тощо). 

РН 13. Використовувати іноземну мову 

(англійську) для організації ефективної 

міжкультурної комунікації та демонструвати 

навички користування іноземною (англійською) 

мовою не нижче рівня В2 за шкалою Ради Європи.  

РН 14. Знати норми іноземної (англійської) мови 

та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.  

РН 17. Вільно оперувати лінгвістичною й 

літературознавчою термінологією (англійською 

мовою).  

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Методи: 

- евристичний; 

- проблемний; 

- пояснювально-

ілюстративний; 

- репродуктивний; 

- навчальна 

дискусія; 

- дидактичні ігри; 

- рольові ігри; 

- мозкові атаки. 

Участь у 

ректорській 

олімпіаді з 

англійської мови 

для аспірантів. 

Підготовка 

іноземною мовою 

анотації наукового 

дослідження та 

публікації за 

обраною 

здобувачем 

тематикою. 
https://cutt.ly/TgkN9l1  

Залік, екзамен, усне 

та письмове 

опитування, 

тестові/творчі 

завдання, 

контрольні роботи, 

система 

накопичення балів 

ОК-2. Педагогіка вищої школи 

 

РН 01. 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 

РН 05. Дотримуватись норм наукової етики при 

здійсненні науково-інноваційної діяльності та 

проведенні власного дослідження.  

РН 06. Планувати, ініціювати й здійснювати 

розробку дослідницько-інноваційних проєктів, 

організовувати роботу дослідницьких колективів.  

РН 08. Використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній науково-

інноваційній діяльності. 

РН 11. Організовувати викладання філологічних 

дисциплін відповідно до завдань та принципів 

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Участь у 

ректорській 

олімпіаді з 

педагогіки вищої 

школи для 

аспірантів. 

Традиційні методи: 

розповідь, 

пояснення, бесіда, 

ілюстрація, 

демонстрація, 

самостійна робота з 

підручником. 

Активні методи: 

Залік, усне та 

письмове 

опитування, 

тестові/творчі 

завдання, система 

накопичення балів 

https://cutt.ly/TgkN9l1


сучасної вищої освіти, вимог до його наукового, 

навчально-методичного та нормативного 

забезпечення, використовувати різноманітні форми 

організації навчальної діяльності студентів, 

діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності.  

РН 12. Уміти аналізувати нормативні документи, 

що визначають зміст освіти у вищій школі; 

оволодівати новітніми педагогічними 

технологіями, активними та інтерактивними 

методами навчання, високою педагогічною 

культурою та професіоналізмом.  

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень.  

РН 18. Уміти визначати тип лінгвістичного 

програмного забезпечення відповідно до завдань 

наукового дослідження.  

РН 19. Уміти створювати, наповнювати та 

аналізувати лінгвістичні бази даних, корпуси 

текстів та інші лінгвокомп’ютерні продукти 

 

дискусія, дебати, 

рольова гра, 

тренінг, «круглий 

стіл», аналіз 

конкретних 

ситуацій, аналіз 

педагогічних 

завдань. 

Інтерактивні 

методи: метод 

«світове кафе», 

метод сторітелінгу. 
https://cutt.ly/TgkN9l1  

 

 

 

 

ОК-3 Філософія науки 

РН 01. 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.  

РН 03. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, 

оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у 

галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію.  

РН 04. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання 

широкого кола проблем і завдань у галузі філології.  

РН 06. Планувати, ініціювати й здійснювати 

розробку дослідницько-інноваційних проєктів, 

організовувати роботу дослідницьких колективів.  

РН 07. Аналізувати, тлумачити і правильно 

застосовувати норми, що регулюють правовідносини 

у сфері інтелектуальної власності.  

РН 08.  Використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній науково-

інноваційній діяльності.  

РН 12. Уміти аналізувати нормативні документи, що 

визначають зміст освіти у вищій школі; оволодівати 

новітніми педагогічними технологіями, активними та 

інтерактивними методами навчання, високою 

педагогічною культурою та професіоналізмом  

РН 13. Використовувати іноземну мову (англійську) 

для організації ефективної міжкультурної комунікації 

та демонструвати навички користування іноземною 

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Участь у 

ректорській 

олімпіаді з 

філософії для 

аспірантів. 

Підготовка плану 

дисертаційної 

роботи з 

обґрунтуванням 

використання 

обраної методології 

та 

загальнонаукових 

методів  

дослідження. 

Підготовка есе з 

проблеми 

концептуального 

бачення власного 

наукового 

дослідження. 

Підготовка та 

презентація для 

обговорення в групі 

результатів власних 

наукових 

досліджень. 

Екзамен, усне та 

письмове 

опитування, 

контрольні роботи, 

система 

накопичення балів 

https://cutt.ly/TgkN9l1


(англійською) мовою не нижче рівня В2 за шкалою 

Ради Європи.  

РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок.  

 

Підготовка до 

апробації на 

науковій 

конференції 

аспірантів та 

молодих вчених 

доповіді за 

результатами 

аналізу теоретико-

методологічних 

основ дослідження 

об’єкта та предмета 

дисертаційної 

роботи. 
https://cutt.ly/TgkN9l1  

 

ОК-4 Практикум викладача дослідника 

РН 01. 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. 

РН 05. Дотримуватись норм наукової етики при 

здійсненні науково-інноваційної діяльності та 

проведенні власного дослідження. 

РН 06. Планувати, ініціювати й здійснювати 

розробку дослідницько-інноваційних проєктів, 

організовувати роботу дослідницьких колективів. 

РН 08. Використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній науково-

інноваційній діяльності. 

РН 09. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в 

науковому просторі, зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі 

філології та міждисциплінарних досліджень. 

РН 11. 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 навчальної діяльності студентів, 

діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності. 

РН 12. Уміти аналізувати нормативні документи, 

Відвідування 

навчального 

заняття наукового 

керівника, 

підготовка 

конспекту такого 

заняття, розробка 

власного 

навчального 

заняття. Вивчення 

методичного 

забезпечення 

навчальної 

дисципліни. 

Підготовка під 

керівництвом 

наукового 

керівника плану 

розв’язання 

дослідницької 

задачі (кейс, 

експеримент, збір і 

аналіз емпіричного 

матеріалу, 

презентація перших 

наукових здобутків, 

узагальнення 

проміжних 

результатів 

Залік, щоденник з 

практики, 

оцінювання 

письмових та усних 

завдань відповідно 

до силабусу, 

система 

накопичення балів 

 

https://cutt.ly/TgkN9l1


що визначають зміст освіти у вищій школі; 

оволодівати новітніми педагогічними 

технологіями, активними та інтерактивними 

методами навчання, високою педагогічною 

культурою та професіоналізмом. 

РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок. 

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень 

дослідження 

відповідно до 

індивідуального 

плану підготовки 

доктора філософії). 

https://cutt.ly/TgkN9l1  

 

ОК-5. Методологія та організація наукових досліджень (включаючи модуль «Academic 

writing») 

РН 01. 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. 

РН 02. Знати основні класичні та новітні 

філологічні концепції, фундаментальні праці 

конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі 

дослідження. 

Р 03. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, 

оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у 

галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

РН 05. Дотримуватись норм наукової етики при 

здійсненні науково-інноваційної діяльності та 

проведенні власного дослідження.  

РН 06. Планувати, ініціювати й здійснювати 

розробку дослідницько-інноваційних проєктів, 

організовувати роботу дослідницьких колективів.  

РН 07. Аналізувати, тлумачити і правильно 

застосовувати норми, що регулюють правовідносини 

у сфері інтелектуальної власності.  

РН 08. Використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній науково-

інноваційній діяльності.  

РН 09. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в 

науковому просторі, зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі 

філології та міждисциплінарних досліджень.  

РН 12. Уміти аналізувати нормативні документи, 

що визначають зміст освіти у вищій школі; 

оволодівати новітніми педагогічними 

технологіями, активними та інтерактивними 

методами навчання, високою педагогічною 

культурою та професіоналізмом.  

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Інтерактивні та 

індивідуальні 

методи. Виконання 

творчих  завдань 

(написання листа до 

викладача, пошук 

статей у 

наукометричних 

базах, використання 

сервісів перевірки 

на плагіат, 

інтерпретація 

результатів 

перевірки). 

Підготовка 

публікації за 

обраною 

здобувачем 

тематикою 

іноземною мовою з 

дотриманням норм 

академічної етики. 

Рецензування 

публікації колеги-

здобувача. 
https://cutt.ly/TgkN9l1  

Екзамен, усне та 

письмове 

опитування, тестові 

завдання, перевірка 

виконаного 

творчого завдання, 

написання наукової 

статті, 

рецензування 

наукової статті, 

система 

накопичення балів  

https://cutt.ly/TgkN9l1
https://cutt.ly/TgkN9l1


РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок.  

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень.  

РН 18. Уміти визначати тип лінгвістичного 

програмного забезпечення відповідно до завдань 

наукового дослідження.  

РН 19. Уміти створювати, наповнювати та 

аналізувати лінгвістичні бази даних, корпуси 

текстів та інші лінгвокомп’ютерні продукти  

 

                                                        

ОК-6 Інтертекстуальний аналіз  

 

РН 01. 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. 

РН 02. Знати основні класичні та новітні 

філологічні концепції, фундаментальні праці 

конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі 

дослідження. 

РН 03. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, 

оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у 

галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

РН 04. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання 

широкого кола проблем і завдань у галузі філології.  

РН 13. Використовувати іноземну мову 

(англійську) для організації ефективної 

міжкультурної комунікації та демонструвати 

навички користування іноземною (англійською) 

мовою не нижче рівня В2 за шкалою Ради Європи. 

РН 14. Знати норми іноземної (англійської) мови 

та вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок. 

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень. 

РН 17. Вільно оперувати лінгвістичною й 

літературознавчою термінологією (українською та 

англійською мовами). 

РН 18. Уміти визначати тип лінгвістичного 

програмного забезпечення відповідно до завдань 

наукового дослідження. 

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Виконання 

інтертекстуального/ 

інтермедіального 

аналізу художніх 

текстів. 

Виконання 

індивідуальних 

творчих завдань. 
https://cutt.ly/TgkN9l1 

 

Екзамен, усне 

опитування, 

групова робота, 

участь у дискусії, 

створення 

портфоліо 

літературознавця, 

презентація 

творчого завдання, 

система 

накопичення балів. 

 

https://cutt.ly/TgkN9l1


РН 19. Уміти створювати, наповнювати та 

аналізувати лінгвістичні бази даних, корпуси 

текстів та інші лінгвокомп’ютерні продукти 

ОК-7. Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія  

(включаючи модуль "Discourse and Concept: Ragularity and Correlation") 

 

РН 01. 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. 

РН 02. Знати основні класичні та новітні 

філологічні концепції, фундаментальні праці 

конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі 

дослідження. 

РН 03. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, 

оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у 

галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати 

власну наукову концепцію. 

РН 04. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання 

широкого кола проблем і завдань у галузі філології.  

РН 11. 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 навчальної діяльності студентів, 

діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності 

РН 13. Використовувати іноземну мову 

(англійську) для організації ефективної 

міжкультурної комунікації та демонструвати 

навички користування іноземною (англійською) 

мовою не нижче рівня В2 за шкалою Ради Європи. 

РН 14. Знати норми іноземної (англійської) мови та 

вміти їх застосовувати у практичній діяльності. 

РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок. 

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень. 

РН 17. Вільно оперувати  лінгвістичною й 

літературознавчою термінологією (українською та 

англійською мовами). 

РН 18. Уміти визначати тип лінгвістичного 

програмного забезпечення відповідно до завдань 

наукового дослідження.  

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Розв'язання 

практичних 

завдань, ситуацій. 

Виконання 

індивідуальних 

творчих завдань. 
https://cutt.ly/TgkN9l1 

 

Екзамен,  усне 

опитування, 

колоквіум, участь у 

дискусії, 

презентація 

творчого завдання, 

система 

накопичення балів  

https://cutt.ly/TgkN9l1


РН 19. Уміти створювати, наповнювати та 

аналізувати лінгвістичні бази даних, корпуси 

текстів та інші лінгвокомп’ютерні продукти 

 

OK-8 Лінгвокомп'ютерні технології в наукових дослідженнях 

 

 РН 01. 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.   

РН 02. Знати основні класичні та новітні 

філологічні концепції, фундаментальні праці 

конкретної філологічної спеціалізації, глибоко 

розуміти теоретичні й практичні проблеми в галузі 

дослідження.   

РН 03. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, 

оцінку й узагальнення різних наукових поглядів у 

галузі дослідження, формулювати й 

обґрунтовувати власну наукову концепцію.   

РН 04. Обирати адекватну предмету філологічного 

дослідження методологію, запроваджувати сучасні 

методи наукових досліджень для розв’язання 

широкого кола проблем і завдань у галузі 

філології.   

РН 05. Дотримуватись норм наукової етики при 

здійсненні науково-інноваційної діяльності та 

проведенні власного дослідження.   

РН 06. Планувати, ініціювати й здійснювати 

розробку дослідницько-інноваційних проєктів, 

організовувати роботу дослідницьких колективів.   

РН 08. Використовувати інформаційно-

комунікаційні технології у професійній науково- 

інноваційній діяльності.   

РН 09. Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в 

науковому просторі, зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних фахових 

вузькоспеціальних і загальних завдань у галузі 

філології та міждисциплінарних досліджень.   

РН 12. Уміти аналізувати нормативні документи, 

що визначають зміст освіти у вищій школі; 

оволодівати новітніми педагогічними 

технологіями, активними та інтерактивними 

методами навчання, високою педагогічною 

культурою та професіоналізмом.   

РН 15. Уміти критично і системно оцінювати 

результати науково-дослідної роботи, визначати 

перспективи подальших наукових розвідок.   

РН 16. Узагальнювати, критично мислити й 

аналізувати явища та проблеми, які вивчаються, 

виявляти гнучкість у прийнятті рішень.   

Заняття в групах/ в 

парах/ 

індивідуально.  

Інтерактивні 

методи. Розв'язання 

практичних 

завдань, ситуацій. 

Виконання 

індивідуальних 

творчих завдань. 
https://cutt.ly/TgkN9l1 

 

 

Екзамен,  усне 

опитування, участь 

у дискусії, 

презентація 

творчого завдання, 

тестові завдання, 

система 

накопичення балів. 

https://cutt.ly/TgkN9l1


РН 18. Уміти визначати тип лінгвістичного 

програмного забезпечення відповідно до завдань 

наукового дослідження.   

РН 19. Уміти створювати, наповнювати та 

аналізувати лінгвістичні бази даних, корпуси 

текстів та інші лінгвокомп’ютерні продукти 

 

 

 


