
Витяг з протоколу № 13 

засідання кафедри мовознавства 

факультету української філології та журналістики 

від 08 червня 2020 р.  

1. Присутні члени кафедри: доцентка Гайдаєнко І.В., професорка Пентилюк 

М.І., доцентка Мелконян В.М., доцентка Окуневич Т.Г., доцентка 

Лебедєва Н.М., старша викладачка Омельчук Ю.О. 

2. Запрошені: доцент Климович С.М. – завідувачка кафедри української 

мови, Мартинова Г.Г.– завідувачка літературним відділом обласного 

краєзнавчого музею; Сак О.Г. – завідувач відділом рідкісних і цінних 

видань Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара; Кнорр Н.В. – заступник 

директора з навчально-методичної роботи Херсонського ліцею обласної 

ради; Головко О.П. – засновник ТОВ Видавничий дім «Гельветика»; 

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 відповідно до 

«Положення про ОП в ХДУ» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

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

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

відповідно до «Положення про освітню програму в Херсонському 

державному університеті» (Наказ ХДУ від 03.03.2020 № 242 – Д), де 

зазначено, що перегляд ОП має відбуватися не рідше одного разу за два 

навчальних роки. Відповідно результатом перегляду ОП може бути рішення 

залишити ОП без змін або оновити її.  

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

дисципліни відповідно до нових освітніх потреб та потреб студентів.    Варто 

збільшити кількість ВК фахового спрямування. 

 Головко О.П. зазначив, що варто переглянути обсяг кредитів окремих 

дисциплін, наприклад ВК6, ВК4 та й інших ВК і відповідно внести зміни  до 

навчальних планів. 



Сак О. Г. зауважила, що оновлення ОПП є наразі на часі, оскільки 

змінюються підходи до освіти й варто уводити ті дисципліни, що 

допоможуть здобувачам із  працевлаштуванням. 

Шкура Є.О. вказала, що зміни в ОП осучаснять її і дозволять 

здобувачам здобути фахові знання, що сприятиме їхньому 

працевлаштуванню та реалізації у суспільстві. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

         1. Інформацію прийняти до відома. 

         2. Переглянути ОПП й унести пропозиції змін до неї: додати нову 

дисципліну (ОК), що розширить можливості вибору здобувачами дисциплін 

для опанування та дозволить обрати як дисципліни літературознавчого, так і 

мовознавчого циклів («Культура українського мовлення», «Орфографічний 

практикум»); Переглянути зміст і наповнення ОК та ВК.  

3. Переглянути обсяг кредитів окремих дисциплін, наприклад ВК6, ВК4 

і відповідно внести зміни  до навчальних планів. 

 

 

 

Завідувачка кафедри     Ірина ГАЙДАЄНКО  

 

Секретарка       Тетяна ОКУНЕВИЧ  

 

 

 
 


