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Вчитель є чи не найважливішою частиною становлення кожної людини. Адже 

саме він закладає основи поведінки, погляду на життя та досвіду соціалізації 

майбутнім членам суспільства. Це людина, яка має навчити не тільки знанням, але 

й бути добрим другом, який завжди допоможе своїм учням. Тому і підготовка до 

цієї важливої професії має бути відповідною. 

Оскільки я навчаюсь на напрямку Середня освіта (польська і українська 

мови), то вивчаю одразу дві мови і культури. Мені однаково цікаво вивчати як 

предмети, що належать до української частини, так і до польської. 

До блоку українських предметів належать: сучасна українська мова, різні 

мовознавчі дисципліни, слов’янський фольклор, українська література (починаючи 

від давнього періоду) тощо. Із польських предметів – це розмовний практикум 

польської мови, сучасна польська мова, історія польської літератури та інші. 

Також великим плюсом навчання у Хмельницькому національному 

університеті є можливість спробувати себе в іншій професії за допомогою 

вибіркових дисциплін. Вибір є досить широким, можна вибирати предмети не 

тільки зі своєї спеціальності. Таким чином, я на свій другий курс вибрала 

дисципліну «Арттерпія» (кафедра психології) та «Ораторське мистецтво» 

(кафедра української філології). Завжди мріяла спробувати себе у ролі психолога. 

А предмет «Арттерапія» став для мене чудовою можливістю здійснення цієї мрії.  

Ораторське мистецтво не менш цікавий предмет, адже розвиває навички, 

потрібні для кожного вчителя, а саме – уміння правильно донести інформацію до 

слухача.  

Крім того, я вважаю, що було б добре спрямовувати студентів до активнішого 

набуття знань шляхом неформальної освіти (наприклад, щоб вони відвідували 

семінари, вебінари, курси на різних освітніх платформах), що дозволить 

розширити обсяг компетентностей, передбачених навчальними дисциплінами. А 

також дозволить покращити оцінку з предмета через перезарахування якоїсь теми. 

Отже, зваживши усі плюси та мінуси, можна зробити висновок, що навчання у 

Хмельницькому національному університеті є цікавим та перспективним. Заняття 

проходять легко і приємно. Тому, зі свого досвіду, можу рекомендувати ОПП 

«Середня освіта (Мови і літератури (польська, українська))» для отримання 

майбутньої професії. 
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