
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 

«Українська мова та література» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(українська мова та література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

В умовах глобалізаційних процесів надавачі освітніх послуг дедалі 
частіше змушені вчасно реагувати та приймати непрості виклики, 
породжені політичним, економічним та суспільно-культурним станом 
розвитку української держави. Однією з важливих засад державної 
політики (реалізація у сфері вищої освіти та відповідне забезпечення її 
якості встановленим вимогам українського законодавства. Як відомо, 
гуманітарна сфера залишається ключовою ланкою побудови сильної 
держави, тому підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі середньої 
освіти -  майбутніх вчителів української мови та літератури -  має 
стратегічне для України значення.

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (українська мова та 
література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова та література), 
розроблена проектною групою у складі науково-педагогічних працівників 
кафедри української літератури, кафедри сучасної української мови і 
кафедри історії та культури української мови філологічного факультету 
Чернівецького національного університету ім. 10. Федьковича, спрямована 
на надання здобувачам вищої освіти професійної кваліфікації вчителя 
української мови та літератури. О б’єктом вивчення постає українська 
мова, українська література та методика їх викладання в ЗЗСО у 
теоретичному, практичному та науково-дослідницькому аспектах. 
Програма спрямована на вироблення вмінь та навичок, необхідних для 
засвоєння теорії філологічної науки, наукових досліджень у галузі 
філології й методики викладання української мови та літератури в ЗЗСО.

Змістовий складник освітньо-професійної програми дозволяє 
оволодіти вагомими якостями особистості вчителя, а, отже, сформувати 
фахівців високого рівня, філологічно мислячих, творчих, інтелектуально 
розвинених особистостей, здатних на практиці застосовувати набуті 
знання. У програмі розлого виписані компетентності, зокрема інтегральні, 
загальні, фахові та програмні результати навчання. Освітньо-професійна 
програма передбачає вивчення низки навчальних дисциплін (всього 240 
кредитів), розподілених за двома циклами -  загальної й професійної 
підготовки, які містять обов’язкові та вибіркові дисципліни. Окрім 
навчальних дисциплін, до компонентів програми належать курсові роботи 
з української мови або літератури (на 3 курсі), практики (фольклорно- 
діалектологічної, ознайомлювальної педагогічної та власне педагогічної). 
Послідовність вивчення, перелік і обсяг навчальних дисциплін унаочнює



структурно-логічна схема, що відображає взаємозв'язки між навчальними 
курсами.

На наш погляд, зважаючи на належність освітньої програми до 
спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова та література) та галузі 
знань № Освіта/Педагогіка, доречно було б замінити дисципліну „Історія 
української літературознавства", що має вузьку філологічну 
спрямованість, на „Питання літературознавства в ЗЗСО”, яка більш чітко 
відповідатиме завданням рецензованої ОП.

Детальний аналіз освітньо-професійної програми «Українська мова 
та література» за спеціальністю «Середня освіта (українська мова та 
література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яку реалізують 
у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича, 
доводить, що вона цілком відповідає вимогам чинного законодавства 
України у сфері вищої освіти та відображає сучасні підходи до підготовки 
фахівців з української мови та літератури у сфері педагогічної діяльності.

Заступник директора з навчалы 
викладач української мови та л: 
Чернівецького ліцею №9 
Чернівецької міської ради О. В. Лаба


