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Рецензія 

на освітню програму 

«Словацька мова та література» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

галузі знань 03 Гуманітарні науки 

за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.03 слов’янські мови та літератури (переклад 

включно) 

 

Освітньо-фахова підготовка спеціалістів є основою забезпечення 

ринку праці кваліфікованими кадрами та професіоналами своєї галузі, що 

сприяє забезпеченню сфери надання якісних послуг та вихованню 

ерудованого суспільства. Рецензована програма «Словацька мова та 

література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є гарантом 

підготовки цих професіоналів та відіграє чи не найбільшу роль у 

формуванні спільноти знавців словацької мови та літератури, здібних 

викладачів і вмілих перекладачів, тому питання її наповнення та 

вдосконалення є актуальним і важливим. 

Мета даної освітньої програми передбачає, що з Університету вийдуть 

бакалаври із філологічним способом мислення, які завдяки набутим у 

процесі навчання навичкам та умінням володітимуть загальними й 

фаховими компетентностями, що, відповідно, забезпечить якісне 

виконання їх професійної діяльності. Слід зауважити, що великою 

перевагою програми є також надзвичайно широкий спектр філологічних 

знань, оскільки бакалаври-словакісти – це не лише фахівці зі словацької 

мови та літератури, але й повноправні викладачі української мови та 

літератури і професійні перекладачі. Така кваліфікація забезпечує 
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випускникам можливості працевлаштування не лише у викладацькій та 

перекладацькій сфері, але й у літературно-видавничій справі, у друкованих 

та електронних засобах масової інформації, у сфері туризму, HR-

менеджменту, PR та маркетингу, мистецьких і культурних центрах тощо. 

Знання словацької мови є також цінною знахідкою для різноманітних 

міжнародних компаній, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність та 

співпрацюють зі словацьким ринком. Безумовно, позитивною ознакою 

освітньої програми для словакістів є обґрунтованість вибору навчальних 

дисциплін та їх логічна послідовність, змістовність та багатогранність 

наповнення, що, власне, і сприяє підготовці так би мовити «універсальних» 

фахівців в області філології. 

Включені у програму курси «Історія основної слов’янської літератури 

(словацької)», «Художні парадигми в слов’янських літературах ХХ ст.», 

«Постпостмодернізм у слов’янських літературах», а також «Актуальні 

питання сучасної слов’янської фразеології» та «Основи міжкультурної 

комунікації» служать важливим допоміжним комплексом філологічних 

знань для майбутнього перекладача, оскільки вони спрямовані на 

вдосконалення культурологічної та етнологічної обізнаності студента, що 

дозволяє йому наблизитися до ментального контексту країни, мову якої 

вивчає, і покращити свої навички перекладу та розуміння семантики мови. 

Важливими у роботі майбутнього викладача словацької мови як 

іноземної є не лише курси з педагогіки та методики викладання, але й такі, 

як: «Старослов’янська мова» та «Порівняльна граматика слов’янських 

мов». Вони забезпечують глибше розуміння всього феномену мови, причин 

її змінності, особливості розвитку та формування основних граматичних 

правил, які складають у голові студента цілісну картину всього 

лінгвістичного знання. Однак, зауважимо, що наявність у програмі ще 

такого курсу, як «Історична граматика словацької мови» значно 
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покращила б розуміння студентами контексту порівняльної граматики. 

Поза тим важливо те, що освітня програма спрямована на підготовку такого 

кваліфікованого викладача, який буде здатен провести паралелі з іншими 

слов’янськими мовами і пояснити своїм учням причини появи тих чи інших 

правил/винятків простими історичними наслідками еволюції мови, а не за 

допомогою класичного «ну бо так», що традиційно ускладнює і без того 

непросте вивчення граматики словацької мови. Такий вибір дисциплін 

свідчить про компетентний підхід розробників освітньої програми до її 

формування та заслуговує високої оцінки. 

Окрім вищезазначеного, слід зауважити, що досконале знання 

словацької мови, а також вивчення другої слов’янської мови, англійської та 

латинської мов і слов’янської філології загалом не лише засвідчують статус 

ерудованого співрозмовника, але й завдяки відсутності мовного бар’єру 

створюють особистий комфорт під час закордонних подорожей, чим не 

кожен може похвалитися. 

Враховуючи наведений аналіз змісту та наповнення освітньої 

програми «Словацька мова та література» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, можна беззаперечно стверджувати, що дана програма цілком 

відповідає вимогам сучасного ринку праці, а її прикладне значення дозволяє 

рекомендувати дану програму для використання у закладах вищої освіти. 
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