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Оновлення змісту освіти, орієнтація на новий тип педагогічного 
світогляду, що відповідає соціокультурним викликам епохи, 
пріоритетність формування в учнівської молоді ключових компетенцій в 
інтелектуальній, громадянсько-правовій, комунікаційній, інформаційній 
сферах -  ці та інші риси кінця XX -  початку XXI століття, безумовно, 
мають позначатися на професійних і особистісних якостях вчителя 
української мови та літератури. Загальноосвітні навчальні заклади 
третього тисячоліття чекають на словесника, котрий володіє цілісними, 
системними знаннями мови, літератури, є людиною культури, 
провідником ідей державотворення і демократичних змін, здатний 
сформувати культуромовні особистості молодих громадян Української 
держави.

Саме в такому річищі й розроблено рецензовану освітньо- 
професійну програму 014.01 «Середня освіта (українська і література)», 
яка спрямована на підготовку вчителів-словесників, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані теоретичні та практичні завдання в галузі 
української філології, сформувати цілісну систему знань, умінь та навичок 
у здобувачів вищої освіти з цієї спеціальності.

Освітньо-професійна програма логічно продумана, чітко 
структурована й відповідає всім вимогам до документів такого типу. 
Метою рецензованої програми, як зазначають розробники, є «Підготувати 
кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця, вчителя української 
мови та літератури, який має ґрунтовну підготовку з фахових дисциплін у 
галузі української філології, методики викладання української мови та 
літератури, педагогіки середньої освіти, володіє відповідними до 
професійної педагогічної діяльності інноваційними, інформаційно- 
комунікаційними технологіями, здатний до самоосвіти та 
самовдосконалення», що сприятиме підготовці фахового зростання 
здобувача вищої освіти з означеної спеціальності.

Зміст і структура програми свідчить про те, що її розробники чітко 
орієнтуються в актуальних проблемах мовознавства та літературознавства, 
психології та педагогіки, а також співпрацюють із вчителями української 
мови та літератури, із потенційними роботодавцями, які 
забезпечуватимуть працевлаштування випускників з високим рівнем 
професійної підготовки.

Програма містить необхідний опис загальних та фахових 
компетентностей, програмних результатів навчання, які укладено за



принципом наступності та послідовності. Це, на нашу думку, вдало 
демонструє міжпредметні зв’язки та є підґрунтям для посилення 
діяльнісного та знаннєвого складників.

Освітньо-професійна програма подає перелік не тільки обов’язкових, 
а й понад 40 вибіркових дисциплін (не враховуючи загальноуніверси- 
тетських), що засвідчує студентоорієнтований підхід до надання освітніх 
послуг.

Вважаємо, що освітньо-професійна програма 014.01 «Середня освіта 
(українська і література)» відповідає всім вимогам, які передбачені до 
програм такого типу, і може бути рекомендована для запровадження в 
освітній процес здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
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