
Рецензія-відгук
на освітшо-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 спрямована на підготовку
висококваліфікованих фахівців-філологів, працівників, що мають навики написання 
та редагування різножанрових і різностильових текстів (наукові, публіцистичні, 
офіційно-ділові, художні), застосовують новітні технічні засоби та інноваційні 
підходи, викладачів української мови та літератури, здатних як до інтеграції, так і до 
організації навчального процесу (робота в закладах освіти різних ступенів, 
провадження власної підприємницької діяльності, наприклад, надання приватних 
освітніх послуг у мовних школах), здатних удосконалювати набуті, в рамках цілей 
програми, фахові компетентності та провадити власні наукові розвідки. Увагу 
привертає курс теорії літератури, що викладається англійською мовою і дає змогу 
сформувати практичні навички використання цієї іноземної мови у дослідженнях за 
фахом, розширити конкурентну спроможність майбутнього фахівця в умовах 
сучасного глобалізованого світу. Потужний кадровий потенціал, досвідченість 
викладацького складу, матеріально-технічна база Львівського національного 
університету імені Івана Франка цілком дає змогу реалізувати презентовану освітню- 
професійну програму.

Запропоновані програмні результати навчання реалізовуються відповідно до 
ключових загальних та фахових компетентностей. Послідовність вивчення, перелік та 
обсяг обов’язкових і вибіркових дисциплін, план та графік навчального процесу 
відповідають структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми. Навчальні 
курси, які є компонентами пропонованої освітньо-професійної програми, спрямовані 
на набуття практичних навичок та поглиблення знань з фахових дисциплін, що дасть 
змогу студентам стати добрими фахівцями з розвинутими науковими інтересами, 
готовими до здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Важливими компонентами програми є проходження педагогічної 
(асистентської) та виробничої (переддипломної) практик, що сприяє підготовці 
філологів з практичними навичками викладання фахових дисциплін, здатних 
здійснювати інноваційні розробки з українського мовознавства та літературознавства.

Вважаємо, що освітньо-професійна програма “Українська мова та література” 
укладена відповідно до стандарту підготовки магістрів-філологів, містить необхідні 
структурні та змістові складові і заслуговує схвалення, адже дає змогу підготувати 
висококваліфікованих фахівців-філологів, здатних креативно розв’язувати складні 
нестандартні наукові та педагогічні завдання.
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