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виклада-ча yKpaiHcbKo-i мови та лiтератудlио

гФлови цикловоi KoMieiT загальноосвiтнiх дисциrrлiн
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на освiтньо-професiйну програму <<Серодня ocBiTa ýKpaiнcbкa мова i лiтераryра)>

перший (бакалаврський) рЬень вищоi освiти

Сгlецiа,тьнiсть 014 <Середня ocBiTa (УкраТнська \,loBa i лiтература)> Гачузь знань 01

OcBiTa i Пелагогiка Ква.;riфiкацiя: Бакаrавр cepe:tHbtli освiти Вчи,ге.ltь yKpatHcbKoТ ь,tови i

лiтератури та зарубiжноi лiтератури в ЗаItарпатському угорському iнститутi iM. Ференца

PaKolri Ii

Сучасна mкoлa потребуе професiйних вчитеJtiв, озброених сучасними

метоликами влIкладання та знаннями HoBiTHix технологiй для забезпеченяя якiсноi освiти

в школi. Вагомою проблемою постас у системi виrцоi освiти пiдготовка вчителiв

_vKpaiHcbKoT мови та лiтепат_у-ри в :чмовах сьогодеtlня. коли ЗНО з даного пDедмет)- с

обов'язковим для вступу до будь-якого вишу Украiни. а результат з украiнськоi мови

зараховусться як ДПА, особ.l-rиво для mKi;r з мовами навчання меншин _v Закаопатськомy

регiонi. Зважаючи на специфiку викладання у таких школах. маемо констатувати, що

вчитель повинен знати не лише фiлологiчнi кt-lмпетснtнос,гi, а.lte BiH мас (1_чти обiзнаним

з iсторiею, культурою, традицiями краю. а також на натrежному piBHi володiти кiлькома

моtsами.

Слiд зазначити, що дана специфiка врахована експертаl1и пiд час складання

освi,l,ньо-tlрофесiйноТ rrроr,рами, l1D0 lrlo свiлчаr,ь. :JoKpeMa, увеценi лtl ttei дисциплiни:

<Iсторiя i кlrльтура УкраТни>, <Iсторiя та культ)ра угорського народу)>, <Угорська мова

за професiйним спрямуванням),

Актуа,тьним, на rlашу думку, с введення у навчаJIьний план таких дисциплiн, якi

налають можливiсть вип)/скникам Rиклалати, oKpiM 5zKpaTHcbKoT. i зарубiжн5. лiтератур1,

та iнтегрований курс <Лiтература>. lцо значно збiльшуе ix шанси lцодо

поацевJаштчвання.

В умовах сr{асного ринку прачi важливиN{ е можливiсть виIIускникiв обирати собi

професiю за бажанням i потребою: як зазначенс) в ОПП. по закir+ченню навчання вони

можуть обрати фах учителя украТнськоi мови i лiтератури та зарубiжноi лiтератури у
зак.]Iалах загальноТ серелньоТ освiти; вихователя позашкiльних навчапьних закладiв. А
також уведення дисциплiн <Культура та стилiстика украiЪського дiлового спiлкyвання>



та (Дiлова украТнська MoBaD надають випускникам необхiднi фаховi KoMшeTeHTHocTi для

за(5езпечення ведення д()кументаrliТ у будь-яких сlрганiзаll.i ях,

Рецензована освiтньо-професiйна програN{а вiдповiдае стаЕдартам пiдготовКи

фахiвrцiв перItJого (бакапаврського,) освiтнього рiвня. мiстить необхiднi cTplrKTlrpHi та

змiстовi складовi i може бути рекомендована лля реатiзацii в навчаrtьно-виховному

прrlцесi.
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