
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Англійська мова і література та друга 
іноземна мова» першого (бакалаврського) рівня виш;ої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (англійська мова та література), 
галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», яка реалізовується в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича 

Вибравши Європейський вектор розвитку, Україна робить рішучі кроки в 

запровадженні європейських освітніх стандартів, ш,об здобувачі вищої освіти в 

нашій країні були конкурентоспроможними на ринку праці, успішними в житті 

та готовими до активного життя в соціумі. Перед вищими навчальними 

закладами постає завдання пропонувати такі освітні програми, які б відповідали 

на суспільний запит щодо висококваліфікованої підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов. До таких належить і рецензована освітньо-професійна програма 

«Англійська мова і література та друга іноземна мова» першого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та література). 

Серед її розробників викладачі кафедри англійської мови факультету іноземних 

мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які тісно 

співпрацювали з педагогами міста Чернівці та студентами спеціальності 014 

Середня освіта. 

Програма «Англійська мова і література та друга іноземна мова» має чітко 

вибудовану структуру, а безперечною її перевагою є факт, що вона покликана 

поєднувати традиційні та інноваційні підходи до вирішення проблем навчання 

викладання іноземних мов в ЗЗСО, що відображено в програмних результатах 

навчання. Зміст і структура програми свідчать про усвідомлення розробниками 

актуальних питань лінгвістики, лінгводидактики та педагогіки. Усі освітні 

компоненти програми відповідають сучасним запитам щодо підготовки фахівців 

у галузі викладання іноземних мов, розвивають ключові компетентності -

загальні, фахові, а також інтегральну. Широкий перелік вибіркових дисциплін 

рецензованої програми дає змогу здобувачу сформувати власну траєкторію 

навчання, яка відповідатиме його здібностям та вподобанням. 



Важливим є те, що практичній підготовці здобувачів надано достатню, на 

нашу думку, кількість кредитів (24), що забезпечить випускникові необхідні 

вміння та навики, щоб вирішувати типові професійні завдання щодо організації 

й здійснення навчально-виховного процесу з іноземних мов та володіти 

професійно вагомими якостями вчителя. 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та інтерактивне навчання є 

визначальними особливостями цієї програми, яка базується на таких методах 

навчання як особистісно-орієнтований, рефлексивний, комунікативно-

діяльнісний, компетентнісний, культурологічний та професійно-орієнтований. 

На основі зазначеного вище можемо зробити висновок, що рецензована 

освітньо- професійна програма «Англійська мова і література та друга іноземна 

мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 

Середня освіта (англійська мова та література) є актуальною та може бути 

рекомендованою для практичного використання. 
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