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Рецензія-відгук

на освітньо-професійну програму “Українська мова та література” 

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, яку розробили 

викладачі філологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка, має на меті підготовку кваліфікованих 

лінгвістів, літературознавців, які здатні на високому професійному рівні 

вирішувати покладені на них завдання відповідно до запитів і викликів 

суспільства. У програмі передбачені складники професійної 

компетентності, які чітко відповідають результатам навчання. Глибоко 

продуманий навчальний план підготовки магістрів відповідає меті й 

головним завданням освітньо-професійної програми, простежуємо логічну 

послідовність вивчення дисциплін.

Особливо важливою, на наш погляд, є можливість вибору 

студентами дисциплін, відповідно до їхніх уподобань і потреб сучасного 

світу (зокрема, йдеться про дисципліни “Мова, суспільна думка і 

пропаганда”, “Українське термінознавство”, “Естетична комунікація”,
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“Сучасний літературний процес” тощо). Освітню-професійна програма не 

тільки дає змогу побудувати індивідуальну траєкторію навчання кожного 

студента, а й створює можливості для академічної мобільності та навчання 

за програмами обміну на філологічних факультетах провідних ЗВО 

України, а також за кордоном, зокрема у межах програми Erasmus+.

Варто відзначити також передбачену в програмі практичну 

складову, що реалізується через проходження педагогічної (асистентської) 

та виробничої (переддипломної) практик і сприяє набуттю відповідних 

компетентностей майбутнього фахівця -  педагога і науковця з творчим 

підходом до вирішення різноманітних проблем у галузі філології та 

педагогіки.

Отже, освітньо-професійна програма підготовки магістра філології 

зі спеціальності 035 Філологія зі спеціалізації “Українська мова та 

література” у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

покликана сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 

навчання до запитів потенційних роботодавців. Досвід колективу 

висококваліфікованих науково-педагогічних фахівців філологічного 

факультету, належні матеріально-технічні ресурси Львівського 

національного університету імені Івана Франка, а також відповідне 

інформаційне та навчально-методичне забезпечення дають змогу 

реалізувати всі цілі програми і на належному рівні провадити підготовку 

філологів високої кваліфікації.
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