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Освітньо-професійна програма (ОПП) за спеціальністю 014.024 

Середня освіта (Іспанська мова і література) у Херсонському державному 

університеті являє собою систему документів, розроблену і затверджену 

закладом вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці та потреб 

південного регіону України із врахуванням відповідних умов. 

ОПП визначає регламентує мету (підготовка фахівців, здатних 

викладати іспанську мову та літературу в середніх загальноосвітніх та 

спеціальних навчальних закладах, в групах, що вивчають іноземну мову 

тощо), включає очікувані результати навчання, зміст, умови і технології 

реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за 

даними спеціальностями і включає: узагальнену інформацію; 

характеристику; аргументацію придатності випускників до 

працевлаштування або подальшого навчання; формує програмні 

компетентності, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічну 

мобільність, перелік компонентів ОПП, містить структурно-логічну схема та 

форми атестації майбутніх учителів іспанської мови і світової літератури та 

англійської мови. 

Навчальний план підготовки освітньо-професійної програми повністю 

відповідає завданням ОПП. Дана програма має достатній рівень 

забезпеченості навчально-методичною документацією та необхідними 

матеріалами. Важливо, що представлена ОПП охоплює важливі сучасні 

критерії, насамперед, придатність до працевлаштування та академічну 



мобільність, окрім того, позитивним моментом є включення наданих 

основних й вибіркових компонентів. 

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. 

З урахуванням вищесказаного вважаю, що рецензована освітньо-

професійна програма відповідає вимогам, що висуваються до такого типу 

документів, має комплексний та цільовий підхід і може бути рекомендувана 

до використання для підготовки  фахівців за спеціальністю 014.024 Середня 

освіта (Іспанська мова і література). 

 

 

 


