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РЕЦЕНЗІЯ 

на модернізовану освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і 

література (російська))» другого (магістерського) рівня 

 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) 

Предметна спеціальність 014.025 (Російська мова і література) 

 

Майбутні вчителі-словесники повинні набути відповідних фахових 

умінь і навичок, зокрема досліджувати мовні та літературні факти і явища в 

їх системному взаємозв’язку; логічно, послідовно, відповідно до норм 

літературного мовлення формувати творче, аналітичне мислення, чітко, 

доречно висловлювати власну думку; вести наукові пошуки в галузі 

мовознавчих, літературознавчих, методичних дисциплін, використовуючи 

все розмаїття методів наукового дослідження, розвивати потребу, бажання, 

уміння самостійно поповнювати свої знання за фахом; мати чіткі уявлення 

про внутрішні механізми наук (сучасної російської літературної мови, історії 

зарубіжної літератури та методики їх викладання тощо), адже саме фахівцям-

словесникам доведеться формувати основи творчого мислення школярів. 

Саме вирішенню цих нагальних проблем підпорядковано модернізовану 

ОП «Середня освіта (Мова і література (російська))» другого 

(магістерського) рівня, що рецензується. У цьому контексті важливо 

зазначити слушність врахування пропозицій від робочої групи, 

стейкхолдерів, академічної спільноти, випускників, здобувачів та абітурієнтів 

ОП щодо модернізації Проєкта ОП, що надало можливість визначити слабкі 

сторони освітньої програми та накреслити шляхи їхнього усунення.  

Назва освітньо-професійної програми логічно сформульована та чітко 

впорядковується в контексті спеціальності та кваліфікації. Профіль навчання, 

зміст підготовки здобувачів вищої освіти, який сформульований у термінах 

навчання, викладено логічно. Наведений професійний профіль випускника, 

який полягає в набутті інтегральної компетентності та забезпеченні 

отримання комплексу професійних знань, повністю відповідає вирішенню 

завдань, що реалізуються в закладах загальної середньої освіти України.  

Мета освітньо-професійної програми, її ресурсне забезпечення, 

програмні результати навчання, компоненти програми, форми атестації 

здобувачів вищої освіти сприяють якісній підготовці магістра галузі знань 

«01 Освіта / Педагогіка» за спеціальністю «014 Середня освіта (Мова і 

література (російська))». Усі пропозиції щодо ефективних змін в ОП, які було 

оприлюднено при обговорюванні Проєкта модернізованої освітньо-
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професійної програми під час зустрічей гаранта ОП, членів робочої групи та 

стейкхолдерів, враховано. 

Модернізована освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і 

література (російська))» розроблена на високому рівні та відповідає вимогам 

Ліцензійних умов впровадження освітньої діяльності вищих навчальних 

закладів. 

Зі свого боку висловлюємо пропозицію щодо можливості підготовки 

здобувачів для викладання предмету «Зарубіжна література» у форматі 

інтегрованого курсу літератури, тому що ця дисципліна виокремлюється в 

окремий курс, який буде вивчатися за типовою навчальною програмою та 

підручником для закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою. 

Беручи до уваги все вищезазначене, вважаємо, що модернізовану 

освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література 

(російська))» можна затвердити як таку, що відповідає меті й завданням 

підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю «014 Середня освіта (Мова і 

література (російська))».  

 

 


