
                      Люблін, 29.09.2019 р. 

 

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» (протокол засідання Вченої ради № 10 від 

26 червня 2018 року). 

Програму спрямовано на отримання студентами кваліфікації «магістр 

освіти, викладач української мови і літератури, психології, практичний 

психолог». Програму розраховано на рік і 4 місяці (90 кредитів). 

Освітньо-професійну програму засновано на компетентнісному підході 

до підготовки магістрів, який є основою нової освітньої парадигми і 

спрямовує на підготовку кваліфікованого педагога відповідного рівня та 

профілю, конкурентноздатного на ринку праці, компетентного, який вільно 

володіє професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового 

до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 

Рецензовану освітньо-професійну програму розроблено на підставі 

відповідних нормативних документів (Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р.; Наказ МОН України від 01.06.2016 за № 600 «Про 

затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти» та ін.) і розраховано на термін дії до 

2024 року.  

 Рецензована програма дає підставу для досягнення сформульованої у 

ній мети, якою є засвоєння студентами поглиблених теоретичних та 

практичних знань у галузі філології і психології, формування умінь та 

навичок, зокрема в оволодінні ефективними методиками викладання 

української мови і літератури, методикою викладання психології, сучасними 

інформаційними технологіями, а також загальних засад методології наукової 

та педагогічної діяльності.  

Програма забезпечує системність у набутті компетентностей, 

необхідних для викладання української мови і літератури, психології, 

психологічного консультування у закладах базової середньої освіти (основна, 

старша школи), середньої спеціальної освіти, вищої освіти. Таке спрямування 
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програми дає можливість її випускникам набути знання, уміння і навички, 

достатні для ефективного виконання завдань інноваційного характеру та до 

проведення інноваційної науково-дослідної діяльності.  

Програма охоплює обов’язкові компоненти, які відповідають за 

забезпечення загального високого рівня освіти, за формування відповідного 

світоглядного рівня та необхідних професійних знань і компетенцій. Перелік 

компонентів містить відомості про кількість кредитів, а також форму 

підсумкового контролю.  

Вибіркові компоненти (дисципліни за вибором закладу вищої освіти та 

за вибором здобувача вищої освіти) охоплюють широкий спектр 

лінгвістично-педагогічних дисциплін, що дозволяє студентові поглибити свої 

знання саме у тій галузі, яка йому необхідна для якнайповнішого формування 

професійних навичок. 

Зміст робочих навчальних програм обов’язкових дисциплін та 

предметів до вибору, які розміщено на сайті ЗВО, свідчить про те, що 

освоєння їх забезпечує формування відповідної компетентнісної моделі 

випускника. Навчально-методичне забезпечення підготовано на високому 

фаховому рівні. Освітню діяльність забезпечують висококваліфіковані кадри, 

які мають достатній науково-педагогічний досвід.  

Перевагою запропонованої програми є міждисциплінарність, 

поєднання підготовки педагогів, ерудованих у галузі української філології та 

психології, зокрема психології мовної освіти. Сучасний стан освіти в Україні 

вимагає від педагога не лише оволодіння вузькоспеціальними знаннями і 

навичками, але й широкого світогляду, вміння користуватись знаннями 

суміжних наук та оснви знань соціальної психології. Таким чином 

випускник, який навчався за  рецензованою програмою, стає більш 

конкурентоздатним на ринку праці. 

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 наукової думки у 

галузі філології, психології та педагогіки і може бути рекомендована для 

впровадження в Горлівському інституті іноземних мов ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет». 

 

 

29.09.2019 р.              Любов Фроляк, керівник Закладу української філології,  

професор Університету Марії Кюрі-Склодовскої в Любліні  

                                                                                   


