
РЕЦЕНЗІЯ 

НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ 

«ФІЛОЛОГІЯ (МОВА І ЛІТЕРАТУРА УГОРСЬКА)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 035 «Філологія» (035.071 Мова і література угорська) 

 

Освітньо-професійна програма «Філологія (угорська мова і література)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» (035.071 Мова і 

література угорська) 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 філолог-дослідник.  

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, регламентує цілі, очікувані результатами, зміст, умови 

та технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки випускника за 

даною спеціальністю. Освітньо-професійна програма містить перелік програмних 

компетентностей, що визначають здатність випускника за освітнім ступенем 

магістра успішно здійснювати професійну діяльність згідно зі здобутою 

кваліфікацією. Програмні компетентності розподілені на загальні та фахові 

відповідно до профілю програми. Фахові компетентності носять практичний 

характер, вони є специфічними для освітньо-професійної програми і визначають 

зміст підготовки фахівця. 

Дисципліни навчального плану рецензованої програми є актуальними для 

галузі лінгвістики, філології та літературознавства. Суттєвим показником є 

акцентування на таких критеріях як працевлаштування, академічна мобільність та 

продовження освіти. Програма має достатній рівень забезпеченості навчально-

методичною документацією та матеріалами. Освітньо-професійна програма 

містить в собі всі необхідні структурні та змістові складові, відображає сучасні 

вимоги до підготовки фахівців у сфері філології і відповідає запитам практичного 

використання. 



Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми відповідає профілю 

дисциплін, що викладаються. До викладання і практики залучені особі з досвідом 

науково-практичної роботи за даною спеціальністю на посадах керівників і 

провідних фахівців. 

В цілому освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія» (035.071 Мова і література угорська) 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ відповідає потребам у 

даній галузі знань і може бути запроваджена в навчальний процес. 
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