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Херсонського державного університету 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем «Філологія (Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька)», яка реалізується у Херсонському 

державному університеті, спрямована на формування у здобувачів вищої 

освіти здатності розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі романської філології, що передбачає застосування різних 

теорій та методів і характеризується комплексністю та багатогранністю умов; а 

також на формування перекладацької компетентності, необхідної для 

здійснення усіх видів міжмовного посередництва у міжкультурній взаємодії. 

Програма складена грамотно та має чітку і логічну структуру, в ній 

визначено мету і фокус освітньої програми, висвітлено повний перелік 

обов'язкових і вибіркових освітніх компонентів, а також схематизовано 

структурно-логічну схему. Загальний обсяг програми складає 90 кредитів, з 

яких 22,5 кредити відведено на вибіркові компоненти, 18 - на виробничу (12 

кредитів) та переддипломну практики (6 кредитів), метою яких є практична 

реалізація викладацької діяльності; організація виховної роботи безпосередньо 

на базі ЗВО, а також наукової роботи, результати якої відображені у 

кваліфікаційній роботі. 

Позитивним убачається збільшення обсягу практик в оновленій ОПП від 

2020 р. Зазначені освітні компоненти сприяють попередній фаховій підготовці, 

що покращує рівень майбутнього філолога, викладача, перекладача. 

 



Рецензована ОПП «Філологія (Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша - французька)» засвідчує наявність високого рівня 

забезпеченості навчально-методичною документацією, чітко прописаних 

умов щодо працевлаштування та подальшого навчання випускників 

магістрів-філологів. У програмі визначені загальні і фахові компетентності, 

яких набуває майбутній магістр-філолог, а також схарактеризовані програмні 

результати навчання, що є повністю узгодженими зі стандартом вищої освіти 

України для другого (магістерського) рівня здобуття вищої освіти. 

З урахуванням вищесказаного вважаю, що рецензовану 

освітньо-професійну програму «Філологія (Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - французька)» можна рекомендувати до 

використання для підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.055 

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - 

французька). 
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