
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму «Англійська мова і література та друга 

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

014 Середня освіта (англійська мова та література), 

галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», яка реалізовується в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича 

Рецензована освітньо-професійна програма відображає сучасні тенденції 

змін в освіті, які закладені в Законах України «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту» та в Концепції Нової української школи. Програма 

спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців-учителів 

англійської мови та другої іноземної, здатних планувати й організовувати 

освітній процес у закладах загальної середньої освіти, включаючи інклюзивну 

освіту, прогнозувати його основні результати та моделювати інноваційне 

освітнє середовище з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. 

Розробниками освітньо-професійної програми враховані суспільні запити 

до підготовки компетентного спеціаліста в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, 

новітніми технологіями навчання, навичками їх практичного застосування і 

здатний до творчої педагогічної діяльності, неперервної самоосвіти та 

професійного самовдосконалення. 

Сильними сторонами профами є те, що вона поєднує поглиблене вивчення 

іноземних мов (англійської як основної іноземної та німецької або французької 

як другої іноземної мови); теоретико-лінгвістичних, літературознавчих та 

психолого-педагогічних дисциплін з педагогічною практичною підготовкою. 

Практична спрямованість рецензованої програми, дозволяє забезпечити 

формування загальних та фахових компетентностей здобувачів першого рівня 

вищої освіти для їх професійної діяльності. 

Освітньо-професійна програма є добре структурованою з погляду вибору 

навчальних дисциплін (як обов'язкових, так і нормативних), які в сукупності 

забезпечують отримання програмних результатів навчання. Навчання за цією 



програмою є студентоцентроване, оскільки дає можливість здобувачам освіти 

обирати з переліку вибіркових компонентів профами ті дисципліни, які 

відповідають їх інтересам та нахилам. 

Отже, освітньо-професійна профама «Англійська мова і література та 

друга іноземна мова» першого (бакалаврського) рівня вишої освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта (англійська мова та література) дозволить 

задовольнити потреби ринку праці у фахівцях відповідної галузі та може бути 

рекомендована до впровадження в освітній процес. 
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