
Результати обговорення 

 проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

на 2021/2022 роки 

№ 

з/п 
Зміст пропозицій щодо вдосконалення 

ОПП 

Стейкголдери 

(здобувачі, академічна 

спільнота, 

роботодавці, 

випускники) 

Результати 

обговорення 

проєктною групою 

Реалізація пропозицій у 

змісті ОПП 

1 Інтегрувати зміст вибіркових навчальних 

дисциплін циклу професійної підготовки 

«Зарубіжна поезія» та  «Зарубіжна 

драматургія» в ОК «Світова поезія і 

драматургія» (4 кредити) 

Доц. Пасічник О. В., 

викладач на ОПП 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

24.03.2021 р.) 

Інтегрувано зміст 

вибіркових навчальних 

дисциплін циклу 

професійної підготовки 

«Зарубіжна поезія» та  

«Зарубіжна 

драматургія» в ОК 

«Світова поезія і 

драматургія» (4 

кредити) 

2 Змінити назву вибіркового ОК 

«Постколоніальна література: теорія і 

методика навчання зарубіжної 

літератури» циклу професійної 

підготовки на ОК «Посколоніальні студії 

в літературознавстві» та внести зміни в 

робочу програму відповідного ОК. 

Проф. Штонь Г. М., 

викладач на ОПП 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

Змінено назву 

вибіркового ОК 

«Постколоніальна 

література: теорія і 

методика навчання 

зарубіжної літератури» 

циклу професійної 

підготовки на ОК 



24.03.2021 р.) «Посколоніальні студії 

в літературознавстві» та 

внесено зміни в робочу 

програму відповідного 

ОК. 

3 Змінити назву вибіркового ОК 

«Культуромовна підготовка 

вчителя-філолога» циклу професійної 

підготовки на ОК «Культуромовна 

підготовка вчителя української мови і 

літератури» та внести зміни в робочу 

програму відповідного ОК. 

Аврамишин А. М., 

директор 

Кременецького 

академічного ліцею 

ім. Уласа Самчука,, 

член проєктної групи 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

24.03.2021 р.) 

Змінено назву 

вибіркового ОК 

«Культуромовна 

підготовка 

вчителя-філолога» 

циклу професійної 

підготовки на ОК 

«Культуромовна 

підготовка вчителя 

української мови і 

літератури» та внесено 

зміни в робочу 

програму відповідного 

ОК. 

4 Перенести ОК «Сучасний український 

літературний процес» із вибіркової 

частини циклу професійної підготовки до 

нормативної частини відповідного циклу 

Доц. Василишин О. В., 

член проєктної групи 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

24.03.2021 р.) 

Перенесено ОК 

«Сучасний український 

літературний процес» із 

вибіркової частини 

циклу професійної 

підготовки до 

нормативної частини 

відповідного циклу 



5 Перенести ОК «Актуальні проблеми 

історії української літератури» із 

нормативної частини циклу професійної 

підготовки до вибіркової частини 

відповідного циклу 

Доц. Василишин О. В., 

член проєктної групи 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

24.03.2021 р.) 

Перенести ОК 

«Актуальні проблеми 

історії української 

літератури» із 

нормативної частини 

циклу професійної 

підготовки до 

вибіркової частини 

відповідного циклу 

6 Ввести до каталогу вибіркових ОК циклу 

професійної підготовки ОК «Основи 

комунікативної лінгвістики» 

Михайлюк Н. В., 

здобувач, член 

проєктної групи 

Спільне засідання 

кафедри української 

мови і літератури та 

методики їх 

навчання, проєктної 

групи та академічної 

спільноти (протокол 

№ 10 від 

24.03.2021 р.) 

Введено до каталогу 

вибіркових ОК циклу 

професійної підготовки 

ОК «Основи 

комунікативної 

лінгвістики» 

 

Гарант ОПП               ______________О. Василишин 

 

 


