
 

 

Додаток 1 

до протоколу № 13  

засідання кафедри української мови 

від 03 квітня 2020 р. 

м. Вінниця 

Підсумки громадського обговорення освітньої програми 

«Українська мова та література» 

першого рівня вищої освіти 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність 035 Філологія 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 28.08. 2019 р.    

Терміни громадського обговорення ОП 02.03.2020 р. – 03.04.2020 р. 

 
ПІБ 

стейк-

холдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач  

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь / 

вчене 

звання, 

займана 

посада 

(місце 

роботи) 

До якого 

розділу 

ОП 

пропону-

ються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропону-

ються 

Нова 

редакція 

розділу 

ОП 

Примітки  

Василюк 

Світлана 

Михайлі

вна  

роботодавець директор 

департамент

у 

інформаційн

ої діяльності 

та 

комунікацій 

з 

громадськіст

ю 

Вінницької 

обласної 

державної 

адміністрації 

ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р.   збільшення 

кількості 

дисциплін 

практико-

орієнтован

ого хара-

ктеру 

15.04.2020 р. до каталогу 

компонентів 

освітньої програми 

внесено 

дисципліни  

(«Правописний і 

лінгво-

комп’ютерний 

практикум», 

«Основи коректури 

і редагування», 

«Основи 

красномовства» 

Корзун 

Дмитро 

Юрійо-

вича  

роботодавець директора 

друкарні-

видавництва 

«Твори» 

 ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р Зміна 

характеру 

навчальної 

практики 

на 

комп’ютер-

ну  

15.04.2020 р. комп’ютерну 

практику  буде 

запропоновано як 

альтернативний 

вид навчальної 

практики 

Христіа

нінова 

Раїса 

Олексан

-дрівна 

НПП доктор 

філологічних 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

української 

мови 

Запорізького 

національ-

ІІІ. 

Визначенн

я форм 

атестації 

здобувачів 

вищої 

освіти за 

освітньою 

програмою 

22.03.2017 р. Розширити 

рубрику 

«Вимоги 

до 

атестаційн

о-го 

екзамену». 

 

15.04.2020 р. окреслено 

процедури 

атестації, вказано 

університетські 

положення, з 

опертям на які 

відбувається 

оцінювання 

атестаційного 

екзамену,   



ного 

університету

. 

Олійник 

Лариса 

Микола

-ївна 

роботодавець журналіст 

газети RIA, 

член 

Національ-

ної спілки 

журналістів 

України. 

 

ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р. проходже-

ння 

практики з 

контент-

менедж-

менту 

15.04.2020 р. Планується 

розробка Minor 

«Контент-

менеджент» 

Овсянні

-кова 

Євгенія 

випускниця учитель 

Бахмутської 

ЗОШ І – ІІІ ст. 

№18 імені 

Дмитра 

Чернявського 

ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р включити 

до 

освітнього 

каталогу 

дисципліну 

«Докумен-

тознавство». 

15.04.2020 р. Пропозицію 

відхилено, оскільки 

вивчення 

дисципліни 

«Документознавств

о» передбачає 

наявність у 

студентів знань з 

інформатики, основ 

управлінського 

документу-вання, 

сучасного 

діловодства, 

інформаційно-

бібліографічних 

технологій тощо, 

що не відповідає 

предметній області 

ОП «Українська 

мова та література» 

Чорна 

Карина 

випускниця педагог у 

ТОВ «Заклад 

освіти 1 

ступеня 

РІКІКІ» 

ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р. Проходже-

ння 

рерайтерсь

-кої або 

копірайтер-

ської 

практики  

  

15.04.2020 р. рерайтерська та 

копірайтерська 

практики будуть 

запропоновані як 

альтернативні види 

виробничої 

практики 

Шах 

Катери-

на 

здобувач  

освіти 

студентка 3-

ого курсу  

ІІ. Каталог 

компоненті

в освітньої 

програми 

та їхня 

логіко-

структурна 

схема 

28.08. 2019 р. Необхід-

ність 

зберегти 

редактор-

сько-ко-

ректорську 

практику 

як 

альтернат-

тивний вид 

виробничої 

практики 

15.04.2020 р. редакторсько-

коректорську 

практику  буде 

збережено як 

альтернативний 

вид виробничої 

практики 

Голова                Л. М. Коваль 

 

Секретар                Ю. В. Мельник 


