
Рецензія

на освітньо-професійну програму «Українська мова і література» 

за спеціальністю 014 Середня освіта (українська мова і література) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Українська мова та література» за 

спеціальністю 014. Середня освіта (українська мова та література) ґрунтується на 

положеннях Закону України «Про вищу освіту», зокрема статей, які визначають 

сутність освітньо-професійної програми, особливостей першого (бакалаврського) 

рівня, компетентніший підхід до організації навчання.

Освітньо-професійну програму розробила робоча група викладачів 

філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, які мають науковий ступінь та вчене звання, підтверджений рівень 

наукової та професійної діяльності.

Програма має чітку структуру. У ній подано загальну інформацію, прописано 

цілі, завдання, програмні компетентності, що формуються в процесі опанування 

навчальних дисциплін, програмні результати навчання, перелік компонентів ОПП та 

їхню логічну послідовність тощо.

Програма передбачає проведення фольклорно-діалектологічної, 

ознайомлювальної, педагогічної практики, а також науково-дослідницької діяльності. 

Ці складники є важливими й необхідними у підготовці фахівця-філолога.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових 

дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.01 Середня освіта 

(українська мова і література).

Перевагу цієї освітньо-професійної програми вбачаємо в тому, що в ній 

поєднано вивчення педагогічних дисциплін та методики викладання української мови 

та літератури, педагогічної та виробничої практики із фундаментальними знаннями 

філологічних дисциплін. Це дозволяє формувати фахівців високого рівня, із 

філологічним мисленням, здатних застосовувати у власній педагогічній діяльності 

набуті знання, уміння та навички.

Водночас, на наш погляд, в освітній програмі варто замінити дисципліну 

„Вивчення художньої літератури для дітей” на „Методику і практику викладання 

художньої літератури для дітей в ЗЗСО”, що більш точно відображатиме мету та



завдання, чіткіше спрямує вивчення відповідного пласту літератури в методичне 

річище.

Загалом, розроблена програма відповідає сучасним вимогам до освітньо- 

професійних програм, може бути рекомендована до впровадження в освітньому 

процесі.
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