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ОСВIТНЬО_ПРОФВСIЙНУ ПРОГРАМА
<<Середня ocBiTa (мова i лiтература (iспанська))>>
Першого (бакалаврського) рiвня вищоi освiти

за спецiальнiстrо 014.Q? Середня ocBiTa
NtoBa i лiте ClIflllCIrI(B

галузi знань 01 Освiта/Педагогilса
Itвалiфiкацiя : y.,lите;rь iспа Hcь,KoI мови

i cBiToBoT лiтерзIурцfа дIrугоi itlоземlrоi мови

Освiтньо-професiйна програма (ОПП) за спецiальнiстю 014.02 Середня

ocBiTa (шлова i та лiтература (iспанська) у Херсонському державному

унiверситетi являе собою систему документiв, 1эозроблену i затверлжену

закладом вищоТ освiти з урахуванням вимог ринку працi та гrотреб

пiвденного регiону УкраIни iз врахуванням вiдповiдних умов.

Програма мiстить обов'язковi компоненти, на якi вiдводиться 154, 5

кредити та вибiрковi компоненти, що складають 85, 5 кредитiв, обсяг

ocBiTHboT про|рами складае 240 кредитiв СКТС. Вона включае yci необхiднi

види аудиторноi та самостiйноТ роботи студентiв i практики рiзного виду,

вiдведенi на контроль якостi засвосння студентами освiтньо-професiйноТ

програми.

ОПП визнача€ регламентус мету (пiдготовка фахiвцiв, здатних

викладати iспанську мову та лiтературу в середнiх заг€Lльноосвiтнiх та

спецiальних навчЕUIьних закладах, в групах, що вивчають iноземну мову

тощо), вклIочас очiкуванi результати навчання, змiст, умови i технологiТ

реалiзацiТ освiтнього процесу, оцiнку якостi пiдготовки випускника за

даними спецiалъностями i включае: узагальнену iнформачiю;

характеристику; аргументацiю придатноотi випускникiв до

працевлаштування та подальшого навчання; формус програмнi

компетентностi, ресурсне забезпечення реалiзацiТ програми, академiчну

мобiльнiстъ, перелiк компонентiв ОПП, мiстить структурно-логiчну схему та

форми атестацii майбутнiх учителiв iспанськоТ мови i cBiToBoT лiтератури та

англiйськоi мови.



навчальний план пiдготовки освiтньо-професiйноi програми повнlстю

вiдповiдаС завданняМ опп. Щана програма мас достатнiй рiвенъ

забезпеЧеностi навчаJIьНО-I'IеТОДИчноЮ документацiсю та необхiдними

матерiалами. ВажливО, Що представлена опП охоплюе вахсливi сучаснi

критерiт, насамперед, придатнiстъ до шрацевлаштування та академiчну

мобiльнiсть, oKpiM того, шозитивним моментом с вкJIючення наданих

основних Й вибiркових компонентiв.

з урахуванням вищесказаного вважаю, що рецензована ocвiTgbo-

професiйна програма вiдповiдае ви]\4огам, що висуваютъся до такого типу

документiв, мае комплексний та цiльовий пiдхiд i може бути рекомендувана

до викоРистаннЯ для пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю 014.02 Середня

ocBiTa (мова i пiтература (iспансъка з присвоснням квалiфiкацii учитель

iспанськот мови i cBiToBoi лiтератури та другот iноземноi мови,

Вчитель вищоi категорiТ,
завiдувач кафедри iноземних мов
Хероонського академiчного лiцею
iM. О. В. Мiшукова ХерсонськоТ MicbKoi ради
при Херсонському державному унiверситетi Петренко С. А.
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