
ПРОТОКОЛ№ 1 

засідання робочої групи щодо розгляду 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (українська мова і 

література; англійська мова і література)» 

підготовки бакалавра 
. .. . 

першого РІВНЯ ВИЩОІ ОСВІТИ 

за спеціальністю О 14 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» 
Предметна спеціальність: 014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література) 
Друга предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта (англійська 

мова і література) 

від 01.07.2019 

Порядок денний: 

Про розгляд пропозицій щодо проєкту освітньо-професійної програми 
«Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і 
література)» підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти 

спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» 
Предметна спеціальність: 014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література) 

Друга предметна спеціальність: О 14.02 «Середня освіта (англійська 

мова і література) 
галузі знань О 1 Освіта/Педагогіка 

Присутні: 

1. Сізова К.Л., д. філол. н., проф., завідувачка кафедри філології та видавничої 

справи, КрНУ. 

2. Сошенко С. М., к. пед . .  н., доц., доцент кафедри філології та видавничої 

справи, Кр НУ. 
3. Алексеєнко Н. М., к. філол. н. , доц., доцент кафедри філології та видавничої 
справи, КрНУ. 
4. Дніпровська Т. В. , к. пед. н. , доцент кафедри філології та видавничої 
справи, КрНУ. 

5. Кондрашова О. В. , к. пед. н., доцент кафедри філології та видавничо1 
справи, КрНУ. 

б. Перевознюк В. В., ст. викл. кафедри філології та видавничої справи, КрНУ. 

7. Москалик Г. Ф., д. філос. н., директор Департаменту освіти Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

8. Шиян О. М., директор Кременчуцького ліцею №30 «Олімп» імені Н.М. 

Шевченко Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області. 

9. Носкін В. О., директор Кременчуцької гімназії No 12 Кременчуцької міської 



ради Кременчуцького району Полтавськоі області. 

Головувала: Сізова К.Л. , д. філол. н. , проф., завідувачка кафедри філології та 

видавничої справи, КрНУ. 

1 .  СЛУХАЛИ: к. пед. н. , доцента, гаранта ОПП Сошенко С. М. з інформацією 
шодо започаткування освітньо-професійної програми «Середня освіта 
(українська мова і література; англійська мова і література)» підготовки 
бакалавра першого рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)». Предметна спеціальність: 014.01 «Середня 

освіта (українська мова і література). Друга предметна спеціальність: 014.02 

«Середня освіта (англійська мова і література). 
Сошенко С. М. наголосила на тому, що започаткування освітньо

професі йної програми «Середня освіта (українська мова і література; 

англійська мова і література)», яка передбачає підготовку бакалаврів за двома 
спеціальностями, враховує специфіку освітніх потреб регіону. Учитель, 

озброєний саме таким комплексом предметних спеціальностей, здатний 

вибудовувати єдину стратегію мовно-літературної підготовки, координувати 

набуття учнями мовних мовленнєвих компетентностей. Професійне 

володіння англшською мовою значно полегшує опанування інноваційних 

зарубіжних технологій навчання і упровадження їх у практику викладання 
. .. . . . 

рщно1 та 1ноземно1 мов. 

ВИСТУПИЛИ: 
І. Москалик Г. Ф., директор Департаменту освіти Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, який зазначив, що гостру 
потребу у таких багатопрофільних фахівцях відчувають сільські школи у 
зв'язку з реформою середньої освіти в Україні. У опорних школах в сільській 
місцевості (особливо з переходом до НУШ) не вистачає вчителів англійської 

. .. .. . . .. . .. 
мови, а також вчитешв украшсько1 мови 1 лператури ново� генерац11, здатних 
на високому професійному рівні упроваджувати педагогічну інноватику. 

Москалик Г. Ф. запропонував уведення ОК «Основи теорії мовної комунікації 

з метою посилення здатності здобувачів освіти до міжособистісної взаємодії, 
ОК «Теорія і практика соціальних комунікацій» з метою поглиблення умінь 
та навичок використовувати інформаційні та комунікаційні технології у 

освітньому процесі, ОК «Практикум з англійської фонетики» для поглиблення 
компетентностей, пов' язаних зі здатністю забезпечувати навчання учнів 
англійської мови та спілкуватися нею у професійному колі. 

2. Шиян О. М. , директор Кременчуцького ліцею NоЗО «Олімп» імені Н.М. 
Шевченко Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області, яка запропонувала додати до переліку програмних результатів 

здатність використовувати здобутки українського письменства для 

формування національної свідомості, культурного світогляду учнів, їхньої 

моралі, ціннісних орієнтацій у сучасному суспільстві, що є важливим для 

формування особистості українського вчителя. Також вона запропонувала 

додати до переліку вибіркових освітніх компонент «Сучасні теорії викладання 

мов у середній школі». 



3. Носкін О. В., директор Кременчуцької гімназії No 12 Кременчуцької міської 
ради Кременчуцького району Полтавської області, зазначив, що позитивною 

рисою ОПП є потужний блок практичної підготовки, і запропонував 

Кременчуцьку гімназію No 12 як базу практики здобувачів освіти за ОП. 

4. Алексеєнко Н. М., доцент кафедри філології та видавничої справи, надала 
інформацію стосовно урахування у ОП «Рекомендацій Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження 
внутрішньої системи забезпечення якості», затверджених рішенням 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (протокол від 
26.06.2019 р. № 6). 

5. Сізова К. Л., завідувач кафедри філології та видавничої справи, надала 
інформацію стосовно кадрового потенщалу, освпнього середовища та 
матеріальних ресурсів кафедри. 
6. Дніпровська Т. В. , доцент кафедри філології та видавничої справи 

зауважила, що здійснення підготовки вчителів з української мови і літератури 
та англійської мови зумовлено тим, що останнім часом педагоги з такою 
кваліфікацією є надзвичайно затребуваними з огляду на необхідність розвитку 

державної мови і української культури та євроінтеграційні процеси в Україні. 

7. Кондрашова О. В., доцент кафедри філології та видавничої справи, 

зазначила, що підготовку фахових молодших бакалаврів з спеціальності О 14.01 

«Середня освіта (українська мова і література» здійснює Кременчуцький 

педагогічний коледж імені А. С. Макаренка, у Олександрійському 
педагогічному фаховому коледжі імені �.О. Сухомлинського готують фахових 

молодших бакалаврів зі спеціальності О 13 «Початкова освіта», тобто 

випускники цих освітніх закладів мають змогу продовжити навчання в КрНУ, 

що дозволяє їм територіально зручно реалізувати право на безперервне 
навчання. 

8. Перевознюк В. В. , ст. викл. кафедри філології та видавнича"�· справи 
розповіла про перспективи інтернаціоналізації ОП. 

В обговоренні взяли участь усі члени робочої групи. 

УХВАЛИЛИ: 

Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри філології та 
видавнича� справи проєкт ОПП «Середня освіта (українська мова і 
література; англ1иська мова і література)» підготовки бакалавра першого 
рівня вищої освіти спеціальності О 14 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)». Предметна спеціальність: 014.01 «Середня освпа 

(українська мова і література). Друга предметна спеціальність: 014.02 

«Середня освіта (англійська мова і література). 

Гарант освітньо-професійної програми, 
доцент 

Секретар ;t{/ 

С. М. Сошенко 

О. В. К ондрашова 


