
Результати обговорення освітньо-професійної програми  
Середня освіта (Мова і література (німецька, англійська) 

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

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі стейкхолдерами 

Представник 
стейкхолдерів 

Статус стейкхолдера 
 

Пропозиції 
 

Відповідь щодо 
пропозиції 

 
Осадчук Н.В. НВК № 9 

ім. А. М. Трояна, м. 
Кам’янець-
Подільський, директор 

Відгук 
позитивний, 
зауважень немає. 

Дякуємо за відгук! 

Шулик П.Л. К-ПНУ ім. Івана 
Огієнка, науково-
педагогічний працівник 

Збільшити 
кредити на 
вивчення 
дисципліни 
«Історії зарубіжної 
літератури». 
об’єднати 
«Методику 
викладання 1-ї 
іноземної мови» та 
«Методику 
викладання 2-ї 
іноземної мови» та 
створити 
інтегрований курс 
«Методика 
викладання 
іноземних мов і 
літератури». 
 

Збільшення обсягу 
кредитів на вивчення 
дисципліни «Історія 
зарубіжної літератури» 
та введення нової 
дисципліни, зокрема 
«Методика навчання 
зарубіжної літератури»  
може бути 
запропоноване у 
переліку вибіркових 
освітніх компонентів.  

 

Голубішко І.Ю. К-ПНУ ім. Івана 
Огієнка, науково-
педагогічний працівник 

Кеба О.В. 
 

К-ПНУ ім. Івана 
Огієнка, науково-
педагогічний працівник 

Шаповал О.Г. К-ПНУ ім. Івана 
Огієнка, науково-
педагогічний працівник 

Варламова Ж.С.  
 

НВК №3, м. Кам'янець-
Подільський, учитель-
методист, учитель 
української та 
зарубіжної літератур 

Сидорук В.В. НВК № 9 
ім. А.М. Трояна, 
м. Кам’янець-
Подільський, вчитель 
вищої категорії із 
зарубіжної літератури, 
вчитель-методист  

Черенько Г.М. ЗОШ № 2, м. 
Кам’янець-
Подільський,  вчитель 

Поліщук А.Й. ХОІППО,  науково-
педагогічний працівник  

Колцун З.Я. здобувачка вищої 
освіти 

Відгук 
позитивний, 
зауважень немає. 

Дякуємо за позитивну 
оцінку! 

Томашевська С.О. Врубловецька гімназія, 
Баговицький ліцей,  
голова методичного 
об’єднання вчителів 

Збільшити години 
на вивчення 
дисциплін 
професійного 

Освітній компонент  
«Лексикологія та 
стилістика німецької 
мови» обсягом 4 



іноземної мови відділу 
освіти Слобідсько-
Кульчієвецької ОТГ, 
вчитель німецької та 
англійської мов. 

спрямування, 
зокрема для 
поглиблення 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності. 
 

кредити ЄКТС 
розділено на два 
окремих освітні 
компоненти 
«Стилістика німецької 
мови» та 
«Лексикологія 
німецької мови» 
обсягом по 3 кредити 
ЄКТС кожен.  

Добросельська І.К. Приворотський ліцей 
Орининської сільської 
ради Камянець-
Подільського району, 
директор 

Відгук 
позитивний, 
зауважень немає. 

Дякуємо за позитивну 
оцінку! 

Пасімішина С. М., 
 
 
 
 
 
 
 

Кам’янець-Подільський 
ліцей І-ІІІ ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької обласної 
ради, вчителі 
англійської мови  

Збільшити години 
на фахові 
дисципліни 
(німецька, 
англійська мови) 
через об’єднання 
схожих 
непрофільних 
дисциплін; ввести 
курс з німецької 
літератури.  

Внесено відповідні 
зміни до навчального 
плану та ОПП, зокрема 
об’єднано навчальні 
дисципліни 
«Валеологія» та 
«Безпека 
життєдіяльності» у 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи медичних 
знань» (4 кредити 
ЄКТС); освітній 
компонент  
«Лексикологія та 
стилістика німецької 
мови» обсягом 4 
кредити ЄКТС 
розділено на два 
окремих освітні 
компоненти  
«Стилістика німецької 
мови» та 
«Лексикологія 
німецької мови» 
обсягом по 3 кредити 
ЄКТС кожен; вивчення 
навчальної дисципліни 
«Німецька література» 
може бути 
запропоноване у 
переліку вибіркових 
освітніх компонентів.  

Синчук М.Г. Кам’янець-Подільський 
ліцей І-ІІІ ступенів 
«Славутинка» 
Хмельницької обласної 
ради, вчителі 
англійської мови  

Шаповал О.Г. К-ПНУ ім. Івана 
Огієнка, науково-
педагогічний працівник 

Збільшити 
кількість годин на 
вивчення курсу 
«Історія зарубіжної 

Вивчення навчальної 
дисципліни 
«Література країни, 
мова якої вивчається» 



літератури», ввести 
дисципліну 
«Література 
країни, мова якої 
вивчається».  

може бути 
запропоноване у 
переліку вибіркових 
освітніх компонентів.  
 

Островська О. В. 
 

Кам’янець-Подільський 
ліцей 
І-ІІІ ступенів 
"Славутинка" 
Хмельницької обласної 
ради, заступник 
директора з навчальної 
роботи, вчитель 
англійської мови. 
 

Зменшити 
кількість кредитів 
на вивчення 
вибіркових 
компонентів та 
сформувати таку 
варіативність, яка 
б підсилювала 
фаховий 
компонент 
програми. 
 

Зменшення кількості 
кредитів вибіркової 
складової ОПП 
неможливе, адже 
регламентується 
нормативними 
документами ЗВО. У 
переліку освітніх 
компонентів 
вибіркового блоку 
пропонуватимуться ті, 
які стосуватимуться 
поглиблення 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності.   

Бучко М. Ю.,  
Медвідь О.В. 

випускник К-ПНУ 
ім. Івана Огієнка, 
приватний репетитор 
 

Об’єднати  
дисципліни 
«Валеологія» і 
«Безпека 
життєдіяльності» 
об'єднати в одну, з 
метою збільшення 
кредитів на 
німецькомовні 
дисципліни. 

Внесено відповідні 
зміни до навчального 
плану та ОПП, зокрема 
об’єднано навчальні 
дисципліни 
«Валеологія» та 
«Безпека 
життєдіяльності» у 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи медичних 
знань» (4 кредити 
ЄКТС); освітній 
компонент  
«Лексикологія та 
стилістика німецької 
мови» обсягом 4 
кредити ЄКТС 
розділено на два 
окремих освітні 
компоненти  
«Стилістика німецької 
мови» та 
«Лексикологія 
німецької мови» 
обсягом по 3 кредити 
ЄКТС кожен. 

Фоміна Г. В. Національний 
університет біоресурсів 
та 
природокористування 

Запровадити курс 
«Література 
німецькомовних 
країн» 

Вивчення навчальної 
дисципліни 
«Література 
німецькомовних країн» 



України, науково-
педагогічний працівник  

(викладання 
забезпечити 
іноземною 
мовою). 

може бути 
запропоноване у 
переліку вибіркових 
освітніх компонентів.  

 
Шишковський С.І. Рукшинська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
Рукшинської сільської 
ради Хотинського 
району Чернівецької 
області, директор 

Відгук позитивний, 
зауважень немає. 

Дякуємо за відгук! 

Судець В.В., 
 
 
 
 
 
 
 
 

спеціалізована 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 
з поглибленим 
вивченням німецької 
мови, м. Кам’янець-
Подільський, директор  

1) Включити у 
зміст дисципліни 
«Методика 
навчання» теми, 
які стосуються 
особливостей 
організації 
навчання 
іноземних мов з 
використанням 
дистанційних 
технологій. 
2) Передбачити 
ознайомлення 
майбутніх учителів 
з основами 
надання першої 
медичної допомоги 

1) Ознайомлення з 
особливостями 
організації 
навчального процесу з 
використанням 
дистанційних 
технологій 
передбачено у курсах 
«Інформаційні 
технології» та 
«Методика навчання 
першої іноземної мови 
(німецької)» та 
«Методика навчання 
другої іноземної мови 
(англійської).  
2) Введено курс 
«Безпека 
життєдіяльності та 
основи медичних 
знань». 

Кривенчук С.К.,  Заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи спеціалізованої 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 
з поглибленим 
вивченням німецької 
мови. 

 


	Рукшинська загальноосвітня

