
Общественная организация 
«Открытая Ассоциация психологов^ 

проактиков 
«Преобразование» 

т, (095)256 66 76, (098) 773 36 21, 
(050)5580548

басеЬоок. сот/ргеоЬгаіоуапіе. кгт 
ГаарегистрацияМ 12701020000005084 от 

22.12.2014 г.

<2/(реу6разоватіе

Громадськаорганізація 
«Відкрита Асоціація психологів-практиків 

« Трансформація» 
т. (095) 256 66 76, (098) 773 36 21, 

(050)55 805 48
https ://www, facebook. com/preobrazovanie. krm 

Держ.ре€стр. Mk 12701020000005084 від 
22.12.2014р.

РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Середня освіта (Українська мова і 
література), Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

(галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 
спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова і

література))

Рецензована освітньо-професійна програма (ОПП) розроблена відповідно 
до «Положення про освітні програми підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в 
Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет».

Структура програми містить обов’язкову та варіативну частини 
(дисципліни за вибором закладу вищої освіти та за вибором здобувана вищої 
освіти). Усі дисципліни, передбачені навчальним планом, відповідають 
сучасним вимогам щодо підготовки висококваліфікованих кадрів, озброєних 
вузькоспеціальними знаннями про особливості навчання української мови і 
літератури, про природу психіки, про методи та результати дослідження 
психічних явищ, а також певними науковими переконаннями, усвідомленням 
практичної значущості різних інновацій системи освіти не лише на 
професійному, а особистісному рівнях, умінням співвідносити національну 
систему цінностей із загальнокультурними універсаліями, навичками загальної 
соціальної адекватності.

Стурктура навчального плану загалом є логічною та послідовною. Оцінка 
анотованих робочих навчальних програм, розміщених на сайті ЗВО, дозволяє 
зробити висновок, що зміст дисциплін відповідає компетентесній моделі 
випускника. Окремі теми РНП передбачають засвоєння принципів академічної 
доброчесності та основ академічного письма. Навчально-методичне 
забезпечення наочно демонструє використання активних та інтерактивних 
форм проведення занять, спрямованих на активізацію мовленнєво- 
комунікативної діяльності здобувачів вищої освіти.
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ерудованих у галузі сучасних тенденцій розвитку української філології та 
психології, зокрема психології мовної освіти.

Варто підкреслити, що для реалізації поставленої мети залучений 
достатньо досвідчений професорсько-викладацький склад.

Однією з переваг програми є врахування вимог потенційних роботодавців 
при формуванні дисциплін професійного циклу. Адже соціально-політична 
ситуація, яка склалася в регіоні, близькість лінії розмежування, значна кількість 
внутрішньо переміщених осіб та молоді з окупованих територій, вимагають від 
сучасних учителів-філологів не тільки ґрунтовної мовної підготовки, але й 
особистісного підходу та створення сприятливого психологічного мікроклімату 
в класах чи групах.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма «Середня освіта 
(Українська мова і література). Психологія» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальність 014.01 Середня 
освіта (Українська мова і література)) відповідає основним критеріям якості 
ОПП, а також сучасному рівню розвитку мовознавчої й психологічної науки та 
може бути рекомендована для впровадження в Горлівському інституті 
іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».
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