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Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері педагогічної освіти 

на теперішній час для України є вкрай важливим завданням. Рецензована 

освітньо-професійна програма (ОПП), що реалізується в Херсонському 

державному університеті зі спеціальності 014.023 Середня освіта 

(Французька мова і література) зорієнтована на підготовку фахівців з 

високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 

компетенціями, здатними до самореалізації і саморозвитку. 

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із видів і завдань педагогічної діяльності вчителя іноземної мови. 

Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні 

для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний 

характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 

учителів іноземної мови у школі. 

Навчальний план підготовки бакалаврів ОПП повністю відповідає 

завданням програми. У зміст програми включено низку психолого-

педагогічних дисциплін, які, на нашу думку, вдало розподілені за циклами, 

серед яких: цикл професійно-педагогічної підготовки (нормативна частина) і 

цикл вибіркових дисциплін (дисципліни за вибором ВНЗ, дисципліни 

самостійного вибору студента). 

В даному проєкті враховано зауваження попередньої акредитації і 

внесено певні зміни, а саме були введені освітня компонента: академічна 

доброчесність, вибіркова компонента практичний курс другої іноземної мови 

перенесена в освітню компоненту, зміненні ОК 20 та 21 на Методика 



навчання іноземної мови в закладах загальної середньої освіти, Методика 

навчання світової літератури в закладах загальної середньої освіти, що 

скеровує фокус навчання саме на специфіку методики у закладах ЗСО. 

Даною ОПП логічного передбачено навчальні практики та виробничу 

практику (педагогічну), метою останньої є формування умінь та навичок 

викладання навчальних дисциплін і організації виховної роботи 

безпосередньо на базі шкільних закладів.  

Загалом є підстави вважати, що ОПП зі спеціальності Херсонському 

державному університеті є актуальною, відповідає освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці і освітньо-професійній програмі підготовці фахівця даної 

спеціальності і, як результат, здійснює якісну підготовку шкільних учителів 

іноземної мови. 

 

 


