
Витяг з протоколу № 1 

засідання кафедри мовознавства 

факультету української філології та журналістики 

від 23 серпня 2019 р.  

1. Присутні члени кафедри: доцент Гайдаєнко І.В., професор Пентилюк М.І., 

доцент Мелконян В.М., доцент Окуневич Т.Г., доцент Лебедєва Н.М., 

доцент Андрієць О.М., старший викладач Омельчук Ю.О., ст. лаборант 

Ревенюк М.В. 

2. Запрошені: Мартинова Г.Г.– завідувач літературним відділом обласного 

краєзнавчого музею – стейкголдер; Сак О.Г. – завідувач відділом 

рідкісних і цінних видань Херсонської обласної універсальної бібліотеки 

ім.О.Гончара – стейкголдер Головко О.П. – засновник ТОВ «Видавничий 

дім «Гельветика»; Кнорр Н.В. – заступник директора з навчально-

методичної роботи Херсонського ліцею обласної ради - стейкголдер; 

Шкура Є.О. – студентка 3  курсу СВО «бакалавр», спеціальності 035 

Філологія (українська мова і література). 

Порядок денний: 

1. Про перегляд та оновлення ОПП 035 Філологія (Українська мова та 

література) І  (бакалаврський) рівень освіти 

                                                                                    Доповідає: Гайдаєнко І.В. 

СЛУХАЛИ: 

Гайдаєнко І.В.  . Про перегляд та оновлення ОП 035 Філологія (українська 

мова та література) І (бакалаврський) рівень освіти 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Пентилюк М.І., яка вказала на необхідність перегляду ОП035 

Філологія (українська мова та література) І (бакалаврський) рівень освіти 

відповідно до Державного стандарту (Наказ МОН від 20.06.2019).  

Кнорр Н.В. вказала, що необхідно переглянути ВК, замінити 

дисципліни відповідно до нових освітніх потреб та потреб студентів.   Варто 

додати нові дисципліни (ОК та ВК), що розширить можливості вибору 

здобувачами дисциплін фахового спрямування та дозволить обрати як 

дисципліни літературознавчого, так і мовознавчого циклів, наприклад, ОК 

«Культура українського мовлення», «Орфографічний практикум» та ВК 

«Соціальний аспект мовного спілкування», «Мовна особистість у 

білінгвальному середовищі». 

Сак О.Г. запропонувала дати здобувачам можливість глибше освоїти 

іноземні мови відповідно до сучасних потреб суспільства та відповідно 

ввести до ОП дисципліни ВК іноземної мови. 



Головко О.П. зауважив, що оновлення ОПП є наразі на часі, оскільки 

змінюються підходи до освіти й варто уводити ті дисципліни, що 

допоможуть розширити горизонти працевлаштування для майбутніх 

філологів.  

Мартинова Г.Г. зазначила, що варто переглянути обсяг кредитів 

окремих дисциплін, наприклад «Зарубіжної літератури» і відповідно внести 

зміни  до навчальних планів, додавши освітні компоненти українського 

літературознавчого та мовознавчого циклів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Урахувати пропозицію Климович С.М. і включити до освітньо-

професійної програми основну компоненту «Культура українського 

мовлення» «Орфографічний практикум». 

3. Ввести до ОП дисципліни ВК іноземної мови. 

4. Переглянути обсяг кредитів окремих дисциплін, наприклад 

«Зарубіжної літератури» і відповідно внести зміни  до навчальних 

планів. 

 

 

 

Завідувачка кафедри     Ірина ГАЙДАЄНКО  

 

Секретарка                  Марина РЕВЕНЮК  

 

 

 


