РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Російська мова та література» підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад
включно), перша – російська, розроблену Дніпровським національним
університетом імені Олеся Гончара
Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти зі
спеціальності 035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад
включно), перша – російська) передбачає ґрунтовну підготовку фахівців,
здатних до самостійної науково-дослідницької, перекладацької, критикоаналітичної діяльності з метою цілісного осмислення й поглиблення знань про
актуальні тенденції сучасних гуманітарних наук, зокрема філології, про
літературознавчу методологію дослідження (у її багатовимірності – від студій
над конкретним художнім текстом до осягнення цілісності літературного
процесу), систему, розвиток і функціонування мови.
Освітньо-професійна
програма
розроблена
проектною
групою
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відповідно до
існуючих стандартів та надає здобувачам широкі можливості досягти
результатів навчання, що відповідають вимогам Національної рамки
кваліфікацій для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Прикладна орієнтація освітньо-професійної програми, її спрямованість на
розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем, що
виникають у галузі філології (лінгвістики, літературознавства, фольклористики,
перекладу), що передбачає застосування відповідних теорій і методів,
переконливо демонструє її доцільність для сучасної української науки й
суспільства. Випускники програми мають перспективи працевлаштування в
науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах
у закладах загальної середньої освіти; у друкованих та електронних засобах
масової інформації, PR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках,
фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних
центрах тощо.
Предметні компетентності, яких набувають здобувачі під час навчання,
передбачають насамперед засвоєння основних філологічних концепцій,
розуміння
теоретичних
і
практичних
проблем
мовознавства
і
літературознавства, здатність збирати, аналізувати, систематизувати й
інтерпретувати факти мови та мовлення й використовувати їх для розв’язання
складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності.
Форми та методи організації навчання й оцінювання відповідають необхідним
ліцензійним вимогам.
Структура освітньо-професійної програми включає обов’язкові й
вибіркові компоненти, що дозволяє здобувачам вивчати засадничі дисципліни й

ті дисципліни, які безпосередньо пов’язані з їхніми професійними інтересами.
Дисципліни циклу загальної підготовки забезпечують формування системного
наукового світогляду, а цикл професійної підготовки формує знання, вміння й
навики в галузі фахової спеціалізації. Структурно-логічна схема освітньої
програми та послідовність засвоєння компонент в цілому не викликає
заперечень, але вважаю, що доцільно було б перенести викладання дисципліни
«Інформаційні та комунікаційні технології» з 7 семестру на перший рік
навчання, оскільки це одна з дисциплін загальної підготовки, які повинні
створити підґрунтя для засвоєння студентами компонент професійного
спрямування.
Ресурсне забезпечення програми (кадрове, матеріально-технічне,
інформаційне та навчально-методичне) в повному обсязі відповідає чинним
ліцензійним вимогам. Викладачі є фахівцями у своїй галузі, мають високий
рівень наукової активності, відповідні наукові ступені та вчені звання.
Загальноуніверситетські та кафедральні бібліотеки, колекції цифрового
репозиторію, можливість доступу до бібліографічної і реферативної бази даних
Scopus уможливлюють комплексну реалізацію підготовки здобувачів, набуття
ними програмних компетентностей.
Зміст і структура освітньо-професійної програми підготовки фахівців
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія,
спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно),
перша – російська, розробленої Дніпровським національним університетом
імені Олеся Гончара, повністю відповідають всім вимогам, що висуваються до
програм цього рівня, і забезпечують високу якість підготовки фахівців в галузі
слов’янської філології, здатних удосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний, загальнокультурний і науковий рівень, систематично
поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у професійній діяльності.

РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Російська мова та література» підготовки
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності
035 Філологія, спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад
включно), перша – російська в галузі знань 03 Гуманітарні науки, розроблену
Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара
Якісна підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних
філологів-славістів, здатних до аналізу, оцінювання та створення текстів різних
жанрів і стилів, а також до організації успішної комунікації різними мовами, є
важливим завданням, що лежить у площині гуманізації та гуманітаризації
освітнього простору. Запропонована до обговорення освітньо-професійна
програма (далі – ОПП) є нормативним документом підготовки здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія.
Програма розрахована на термін 3 роки й 10 місяців і передбачає 240 кредитів
ЄКТС.
Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну орієнтацію.
Програма спрямована на засвоєння мови та літератури, оволодіння основами
перекладу в теоретичному, практичному, науково-дослідницькому аспектах;
навичками комунікації у професійному і міжкультурному середовищі. ОПП
базується на Законі України «Про вищу освіту», Постановах Кабінету Міністрів
України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження Національної рамки
кваліфікацій», від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти» і впроваджується у
відповідності до Стратегії розвитку ДНУ. Програму вибудовано з урахуванням
особливостей філології як фундаментальної науки, що посідає одне з
основоположних місць у вивченні гуманітарних проблем сучасного
суспільства.
Система освітніх компонентів ОПП підпорядкована меті набуття
загальних і професійно орієнтованих компетентностей, навичок практичного
застосування отриманих знань, втілення результатів фундаментальних
досліджень для розв’язання прикладних завдань. Дисципліни загальної та
професійної підготовки, запропоновані для вивчення як основні та вибіркові,
дають змогу озброїти здобувачів вищої освіти знаннями, необхідними для
формування філолога, який досконало володіє класичними і сучасними мовами,
знає й розуміє систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва
слова, історію мови і літератури, що вивчаються, розуміє основні проблеми
філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та
інноваційних підходів.
В ОПП «Російська мова та література» визначено мету, прикладну
орієнтацію програми, придатність випускників до працевлаштування та
подальшого навчання, методи викладання, форми проміжного та підсумкового
контролю й оцінювання здобувачів вищої освіти, програмні компетентності
(загальні та фахові) і результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації
програми, академічну мобільність. Програма має чітку структуру; освітні

компоненти складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності
дозволяють досягти заявленої мети і програмних результатів навчання.
Визначено роль кожного освітнього компонента в досягненні прогнозованих
результатів. Відсутнє дублювання освітніх компонентів ОПП. Програма
передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє
здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, а
також сприяє набуттю соціальних навичок (soft skills), що відповідають
заявленим цілям. Структура ОПП передбачає можливість формування
індивідуальної освітньої траєкторії через вільний вибір навчальних дисциплін
здобувачами вищої освіти (не менше 25% загальної кількості кредитів ЄКТС).
Особистий досвід дає змогу стверджувати, що здобувачі вищої освіти зі
спеціальності 035 Філологія в ДНУ повністю забезпечені компетентним і
досвідченим кадровим складом, а також навчально-методичним і матеріальнотехнічним контентом. Хочу висловити побажання ввести до програми
навчальну дисципліну «Історія слов’янських літератур», яка поглиблюватиме
знання здобувачів вищої освіти в галузі слов’янського літературознавства, що
буде цілком відповідати спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури
(переклад включно), перша – російська.
Отже, зміст і структура освітньо-професійної програми «Російська мова
та література» спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти в
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара фахових
навиків і компетентностей, що відповідають вимогам стейкхолдерів. Вважаю,
що ця програма забезпечить належну якість підготовки кваліфікованих
бакалаврів-філологів, здатних працювати в науковій, літературно-видавничій та
освітній галузях, удосконалювати й розвивати свій інтелектуальний,
загальнокультурний і науковий рівень, систематично поновлювати свої знання
та творчо їх застосовувати у професійній діяльності.

