
Рецензія

на освітньо-професійну програму 

«Українська мова та література» 

першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова та література) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Перед сучасною освітою суспільство ставить завдання виховання 

свідомої, багатогранної, гармонійної особистості, здатної до саморозвитку та 

досконалості. У зв’язку з цим посилюється роль учителя-словесника, який 

повинен забезпечити учнів глибокими відомостями з мови та літератури, 

навчити їх здобувати знання, виховувати патріотів України. Запропонована 

освітньо-професійна програма покликана підготувати майбутнього учителя 

української мови та літератури до виконання цієї місії.

До проектної групи розробників освітньо-професійної програми 

«Українська мова та література» першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова та література) галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка увійшли к.ф.н., доц. Мальцев B.C. -  гарант, 

завідувач кафедри української літератури Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, д.ф.н., проф. Мельничук Б.І., професор 

кафедри української літератури Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, к.ф.н. Меленчук О.В., асистент кафедри української 

літератури Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, к.ф.н., доц. Гуцуляк І.Г., доцент кафедри історії та культури 

української мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, к.ф.н. Шатілова Н.О., асистент кафедри сучасної української 

мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Структура освітньо-професійної програми «Українська мова та 

література» першого рівня вищої освіти відповідає нормативним документам 

вищої школи (ЗВО).



Програма становить тричленну єдність. Першу частину Профіль 

освітньої програми зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова та 

література) репрезентують 9 складників. Теоретичне осмислення 

програмного забезпечення відзначається повнотою висвітлення, що дає змогу 

стверджувати про багатогранність та багатовекторність навчального процесу 

в Чернівецькому національному університеті. Відзначаємо пункт 1.7 

Програмні результати навчання, де запропоновано 25 ПРН, які строго 

корелюють із цілями навчання.

Другий розділ Перелік компонентів освітньо-професійної програми та 

їх логічна послідовність становить практичну реалізацію задекларованих у 

першій частині теоретичних засад: запропоновано обов'язкові та вибіркові 

компоненти ОП, що викладаються впродовж чотирьох років, а також 

кожного семестру та року. У цій частині Програми засвідчено ОП 

загальнонаукового, культурологічного, філологічного та оздоровчого 

характеру. Унаочнює теоретично-практичне наповнення навчального 

процесу в Чернівецькому університеті Структурно-логічна схема ОП.

На наш погляд, програма виграє в разі конкретизації наукового вектору 

курсових робіт. Скажімо, якщо курсова робота на 3 курсі матиме 

філологічний (мовознавчий чи літературознавчий), а на 4 -  методичний

статуємо, що освітньо-професійна програма «Українська мова та 

першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта
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