
РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

 

на освітньо-професійну програму «Середня освіта (Мова і література угорська)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 «Середня освіта (Мова і література угорська)» 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

яка реалізується в  

Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ 

 

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література угорська)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 

література угорська) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка розроблена проектною 

групою у складі науково-педагогічних працівників відділення угорської філології 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, й спрямована на надання 

здобувачам вищої освіти професійної кваліфікації вчителя угорської мови і літератури, 

та світової літератури. 

Метою освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і література 

угорська)» є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання 

в галузях освіти, навчання угорської мови і літератури, та світової літератури у процесі 

професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення 

мікродосліджень у відповідних умовах і відповідно до встановлених вимог, які 

володіють професійно вагомими якостями особистості вчителя. 

В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи 

із видів з завдань педагогічної дiяльностi викладачів. Вони розподілені на загальні та 

фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові 

компетентності носять практичний характер i можуть бути використані у професiйнiй 

дiяльностi майбутніх викладачів угорської, як рідної мови.  

Структура програми логічно вмотивована, у ній чітко визначено вимоги до 

підготовки вчителя угорської мови і літератури, та світової літератури в закладах 

загальної середньої освіти через призму компетентнісного підходу. Обсяг кредитів 

СКТС, розподіл їх між нормативними і вибірковими дисциплінами, нормативний 

термін навчання, визначені програмою, відповідають вимогам до підготовки бакалавра 

середньої освіти. Сформульовані в програмі загальні й спеціальні компетентності, 

результати навчання відповідають дескрипторам національної рамки кваліфікацій. 



Аналіз змісту та структури освітньо-професійної програми «Середня освіта (Мова і 

література угорська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література угорська) в галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

дає підстави стверджувати, що розроблена програма складена із дотриманням чинних 

вимог освітніх програм, вимог законодавства України, методичних рекомендацій МОН 

України та дає змогу успішно провадити якісну освітню діяльність із підготовки 

бакалаврів, майбутніх учителів угорської мови і літератури, та світової літератури у 

Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. 
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