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Терміни громадського обговорення ОНП грудень 2019 – лютий 2020   

Дата проведення круглого столу 31 березня 2020 року 
ПІБ 

стейкхолдера  
Категорія  

(НПП, 

робото- 
давець,  
здобувач  

освіти, 

випускник)  

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана  
посада (місце 

роботи)  

До якого 

розділу  
ОНП 

пропонуються 

зміни  

Попередня 

редакція 

розділу  

Зміни, що 

пропонуються  
Нова 

редакція 

розділу 

ОНП  

При-

мітки   

Левченко 

О.П.  
НПП  Доктор 

філологічних  
наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

прикладної 

лінгвістики  
Національно- 
го 

університету 

«Львівська 

політехніка»  

У межах 

«Циклу  

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої  
освіти» 

розглянути 

можливість 

заміни 

навчальної 

дисципліни 

«Інтертекстуа

льний аналіз» 

на ширшу за 

обсягом  

У «Циклі  

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої 

освіти» 

наявна  

навчальна 

дисципліна 

«Інтертекстуа

льний аналіз»  

У «Циклі  

дисциплін за 

вибором 

здобувача вищої 

освіти» в  

навчальній 

дисципліні 

«Інтертекстуаль

ний аналіз» 

розширити 

спектр 

аналізованих 

питань  

Залишити 

ОНП у 

наявному 

форматі  

  

Широков  
В.А.   

Робото-

давець  
доктор 

технічних 

наук, 

професор, 

академік  
НАН  
України, 

директор 

Українського 

мовно-

інформаційно 

го фонду  
НАН України   

У «Циклі  

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої  
освіти» 

передбачити 

навчальні 

дисципліни з 

опрацювання 

лінгвотехнічни

х технологій   

У «Циклі  

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої освіти» 

пропоновано 

«Комп’ютерна  
лінгвістика»   

Зберегти в 

нинішньому 

форматі.   

Залиша-

ється без 

змін.   

  



Кондратенко 

Н.В.    
НПП  Доктор 

філологічних 

наук, 

професор, 

завідувач 

кафедри 

прикладної 

лінгвістики 

Одеського 

національного 

університету 

імені І.І. 

Мечникова  

Дотриматися 

принципу 

формування 

індивідуальної 

траєкторії 

здобувача 

вищої освіти за 

рахунок 

«Циклу  

дисциплін за 

вибором 

здобувача 

вищої освіти»    

Відповідає 

пропозиції   
Зберегти у 

пропонованому 

форматі  

Збережена 

в наявному 

для 

обговорен

ня форматі  

  

Андрущен- 
ко В.О.  

випускник  кандидат 

філологічних 

наук, доцент, 

доцент  

кафедри 

англійської 

філології 

Горлівського 

інституту 

іноземних мов  
Донбаського 

державного 

педагогічного 

університету   

У «І.  Циклі 

дисциплін 

професійної 

та 

практичної 

підготовки» 

відобразити 

викладання 

навчальних 

дисциплін 

англійською 

мовою  

У «І.  Циклі 

дисциплін 

професійної 

та практичної 

підготовки» 

лише в одній 

навчальній 

дисципліні 

відбито 

наявність 

англійськомо

вного 

компонента 

навчальна 

дисципліна 

«Організація 

наукових 

досліджень»   

У розділі 1.2. 

«Професійнонаук

ова підготовка» в 

навчальній 

дисципліні 

«Організація 

наукових 

досліджень» 

передбачити 

обов’язковий 

розгляд 

академічного 

письма   

У «І.Циклі 

дисциплін 

професійної 

та 

практичної 

підготовки» 

відбити 

викладання 

англійською 

мовою 

окремих тем 

у робочих 

навчальних 

програмах 

відповідних 

навчальних 

дисциплін  

  

  

В.о. завідувача кафедри                                                          Г.В. Ситар  

  

Секретар                                                                                   В.В. Вакар  

 


