
Рецензія
на освітню-професійну програму “Українська мова та література’1 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізацією 035.01 -  Українська мова та література 
у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Освітньо-професійна програма “Українська мова та література” другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія 

спеціалізацією 035.01 -  Українська мова та література спрямована на

підготовку фахівців, здатних реагувати на складні виклики сучасності, 

ефективно діяти в нестандартних ситуаціях, вирішувати проблеми 

дослідницького характеру у сфері філології, впроваджувати інновації у вищій 

освіті.

Проаналізована програма побудована з врахуванням 

студентоцентричного навчання та навчальної кредитної мобільності студентів 

і викладачів, зокрема у рамках програми Erasmus+, низки програм обміну 

студентами, викладачами й науковцями (наприклад, з Альбертським (Канада) 

та Варшавським університетами, Поморською Академією в Слупську 

(Польща)).
Структура та зміст програми засвідчують, що її розробники добре 

орієнтуються в актуальних проблемах сучасної лінгвістики та 

літературознавства, а також враховують сучасні тенденції в освіті, новітні 

вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням на 

практиці. Важливими компонентами освітньо-професійної програми є 

практики -  педагогічна (асистентська) та виробнича (переддипломна), що разом 

з іншими дисциплінами забезпечує комплексну підготовку фахівця, здатного 

провадити власні наукові дослідження, фахово викладати філологічні 

дисципліни у ЗВО, освоювати новітні технології і застосовувати їх у своїй 

науковій та педагогічній діяльності.

Освітньо-професійна програма має чітку і логічну структуру. 

Спрямовані на вирішення типових професійних завдань та на забезпечення 

конкурентноздатності випускників ОП на ринку праці, результати навчання



реалізуються на основі освітніх компонентів, що дають змогу здобувачам 

освіти набути загальні і фахові компетентності, які відповідають спеціалізації 

“Українська мова та література”. Досвідчений професорський-викладацький 

склад, високоякісне інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

(віртуальне навчальне середовище Moodle, пакет MS Office 365, 

широкодоступний інтернет, наукова бібліотека, дидактичні матеріали для 

самостійної та індивідуальної роботи студентів з усіх дисциплін, методичні 

вказівки щодо виконання магістерських робіт тощо) сприяють реалізації мети 

освітньо-професійної програми, формуванню фахівців, здатних розв’язувати 

складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики та літературознавства.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма “Українська мова та 

література” другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідає стандарту 

підготовки магістрів-філологів, містить усі необхідні структурні та змістові 

складники для підготовки висококваліфікованого фахівця, здатного побудувати 

стратегію власного професійного зростання, провадити наукові дослідження, 

готового продовжувати навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти, спроможного задовольнити запити сучасного роботодавця.

Доктор філологічних наук,
завідувач кафедри
історії та культури української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича Н. С. Колесник


