
Результати обговорення змін 
до освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і 
зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
із зовнішніми та внутрішніми стейхолдерами 

 
Прізвище та 

ініціали 
Місце роботи 
або навчання 

Пропозиції Відповідь щодо 
пропозицій 

Загорулько Л.Л. ВСП "Барський 
фаховий коледж 
транспорту та 
будівництва НТУ 

Збереження 
навчальної 
дисципліни 
«Білінгвальна 
освіта» 

Дякуємо за 
пропозицію. Заміна 
дисципліни 
«Білінгвальна 
освіта» на 
«Освітологію» 
зумовлена наказом 
по Кам’янець-
Подільському 
національному 
університеті імені 
Івана Огієнка № 
139-ОД від 
28.12.2020 «Про 
розроблення нових 
та модернізацію 
затверджених 
освітніх програм і 
навчальних планів» 
та додатком до 
наказу «Методичні 
рекомендації з 
розроблення 
навчальних планів 
підготовки 
здобувачів вищої 
освіти у Кам’янець-
Подільському 
національному 
університеті імені 
Івана Огієнка». 
Дисципліна 
«Білінгвальна 
освіта» буде 
запропонована до 
каталогу 

Синчук М.Г. Кам'янець-
Подільський 
ліцей I-III 
ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької 
обласної ради 

Пасімішина С.М. Кам'янець-
Подільський 
ліцей I-III 
ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької 
обласної ради 



вибіркових 
дисциплін. 

Загорулько Л.Л. ВСП «Барський 
фаховий коледж 
транспорту та 
будівництва 
НТУ» 

Недоречним є 
зменшення 
кількості годин 
на навчальні 
дисципліни 
професійного 
спрямування, що 
викладаються 
німецькою 
мовою. 

У переліку освітніх 
компонентів 
вибіркового блоку 
пропонуватимуться 
ті, які 
стосуватимуться 
поглиблення 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності. 
Зокрема, до 
вибіркових 
кафедра пропонує 
наступні навчальні 
дисципліни: 
«Креативне письмо 
сучасної німецької 
мови», 
«Академічне 
публічне мовлення 
(німецька мова)», 
«Комунікативні 
стратегії ділового 
спілкування 
сучасної німецької 
мови», «Цифрові 
технології у 
навчанні німецької 
мови». 

Калинюк Л.А. ДВНЗ 
"Кам'янець-
Подільський 
індустріальний 
коледж" 

Збільшити 
кількість 
кредитів на 
вивчення 
німецькомовних 
дисциплін.  

Крижановська 
О.А.  

Навчально-
виховний 
комплекс №3 у 
складі 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів та ліцею 
Хмельницької 
області 

Бажано було б 
збільшити 
кількість 
кредитів на 
вивчення 
дисциплін, які 
були б пов'язані із 
вивченням 
німецької мови і 
отриманням 
практичних 
навичок 
викладання. 

Калинюк Л.А. ДВНЗ 
«Кам'янець-
Подільський 
індустріальний 
коледж» 

Було би доречно 
вивчати 
Педагогіку і 
Психологію 
німецькою 
мовою. 

Дякуємо за 
пропозицію. 
Будемо працювати 
над її реалізацією. 

Фоміна Г.В. НУБіП України Розширення 
практичної 
складової ОПП. 

У ОПП 2021 року 
збільшено кількість 
кредитів на 
практичну 
підготовку з 10,5 до 
18 кредитів. 

Фоміна Г.В. НУБіП України Внесення 
освітнього 
компоненту, який 

До нормативних 
включено 
дисципліну 



стосується 
новітньої 
німецькомовної 
літератури. 

«Новітня 
німецькомовна 
література», яка 
буде викладатися 
німецькою мовою. 

Надоліна Н.М. Чемеровецький 
НВК №1 
"Загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів, ліцей та 
МНВК" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відгуки 
позитивні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дякуємо за 
співпрацю та 
позитивні відгуки! 

Крижановська 
О.А.  

Навчально-
виховний 
комплекс №3 у 
складі 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ 
ступенів та ліцею 
Хмельницької 
області 

Степчина В.П. ТОВ «СТЕП-
ДАТА» м. Рівне 

Прудивус Д.Б. Здобувач вищої 
освіти КПНУ 
імені Івана 
Огієнка 

Синчук М.Г. Кам'янець-
Подільський 
ліцей I-III 
ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької 
обласної ради 

Пасімішина С.М. Кам'янець-
Подільський 
ліцей I-III 
ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької 
обласної ради 

Лиманюк М.С. КПНУ імені Івана 
Огієнка, здобувач 
вищої освіти 

Срібняк В.В. Свіршковецька 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 



Чемеровецької 
селищної ради, 
директор школи 

Зданюк Т.В.  
К-ПНУ ім. 
Івана Огієнка, 
науково-
педагогічний 
працівник  

 

Вибіркову 
складову ОПП 
формувати з 
дисциплін 
виключно 
фахової 
спрямованості 
підготовки 
вчителя 
німецької мови та 
зарубіжної 
літератури. 

Дисципліни та 
кількість кредитів 
вибіркової 
складової ОПП 
регламентується 
нормативними 
документами ЗВО, 
проте кафедра 
пропонує такі 
дисципліни: 
«Креативне письмо 
сучасної німецької 
мови», 
«Академічне 
публічне мовлення 
(німецька мова)», 
«Комунікативні 
стратегії ділового 
спілкування  
сучасної німецької 
мови», «Цифрові 
технології у 
навчанні німецької 
мови». 

 
 
Гарант освітньо-професійної програми     Т.В. Боднарчук 


