
РЕЦЕНЗІЯ 

на Проєкт модернізованої освітньо-професійної програми  

«Середня освіта (Мова і література (англійська))»  

другого (магістерського) рівня  

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 014 Середня освіта  

Предметна спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) 

Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література 

 

 

Рецензований Проєкт освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти за  

спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) відповідає 

чинному законодавству України в галузі освіти, потребам ринку праці та 

сучасним тенденціям розвитку галузі. Так, метою освітньо-професійної 

програми є підготовка фахівців з високою професійною майстерністю, творчим 

і духовним потенціалом, готовністю адаптуватися до змін, 

ефективно розв’язувати комплексні задачі та проблеми в педагогічній діяльності 

в ЗЗСО, виконувати завдання інноваційного характеру, що передбачає 

формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей через 

органічне поєднання освітньої, наукової та інноваційної діяльності на основі 

студентоцентризму, академічної доброчесності та соціальної відповідальності.  

У Проєкті модернізованої освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня чітко визначено 

цілі, загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання, 

зміст, умови й ресурси реалізації освітньо-професійної програми. Вважаємо, що 

перелік освітніх компонентів, послідовність їх вивчення цілком відповідають 

загальним і спеціальним компетентностям та корелюють із програмними 

результатами навчання. Аналіз програмних результатів навчання дозволив 

виявити їхній взаємозв’язок та чітку відповідність спеціальним 

компетентностям. Належну увагу приділено професійно-практичній підготовці 

студентів-магістрів за рахунок 15 кредитів ЄКТС відведених на ОК «Виробнича 

(педагогічна) практична підготовка (в ЗЗСО)».   

Зазначимо, що схвальним є те, що у рецензованому Проєкті модернізованої 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література 

(англійська))» другого (магістерського) враховано зауваження попередньої 

акредитації і введено підготовку кваліфікаційної роботи (за предметною 

спеціальністю), що передбачає проведення дослідження інноваційного 

характеру та завершується публічним захистом перед Атестаційною комісією.  

На позитивну оцінку заслуговує широка репрезентація вибіркової частини 

освітньо-професійної програми, метою якої є формування фахових 

компетентностей; поглиблення актуальних знань, умінь та навичок студентів-



магістрів; формування дидактичної, іншомовної комунікативної, лінгвістичної 

та перекладацької компетентностей.  

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що Проєкт модернізованої 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література 

(англійська))» другого (магістерського) рівня відповідає запиту реалізувати 

якісну підготовку висококваліфікованих і конкурентноспроможних фахівців 

заявленої спеціальності та може бути рекомендований для підготовки освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого 

(магістерського) рівня для здобувачів 2022 року вступу.   

 

 

 

17.06.2022 р.                                Луганцова Є. А., методист відділу  
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