
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту 

освітньо-професійної програми 

«Середня освіта: французька мова і література» 

другого рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня магістр 

Спеціальність 014 Середня освіта 

предметна спеціальність 014.02 Французька мова і література  

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

для вступників 2021р. 

Пропозиції Обґрунтування 

пропозиції 

Відповідь на 

пропозицію
* 

Залучити до співпраці та 

ліцензування освітньої 

програми зовнішніх 

стейкхолдерів. 

Покликана необхідністю 

докладного обговорення й 

ґрунтовного аналізу 

освітньої програми з боку 

фізичних та   юридичних 

осіб, зацікавлених у 

підготовці фахівців, здатних 

задовольнити  потреби 

регіонального ринку праці.  

Організовано зустріч зі 

стейкхолдерами та отримано 

їх позитивні рецензії-

відгуки на освітню 

програму. 

Пропозицію враховано. 

Доповнення до розділу 

профілю освітньої програми 

2. Мета освітньої 

програми. 
 

Зумовлена Стратегією 

розвитку Університету на 

2021-2027 роки. 

Ініціатор внесення змін: 

гарант освітньої програми 

доц. Стародєдова Л. В. 

(ОПП «Середня освіта: 

французька мова і 

література»). 

Мету освітньої програми 

уточнено та 

конкретизировано 

відповідно до місії 

Університету та нових 

напрямів здійснення його 

освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти.   Пропозицію 

враховано. 

Доповнення   до розділу 

профілю освітньої програми 

3. Характеристика 

освітньої програми. 

Внесена в контексті 

сучасних вимог до 

розширення змісту 

компонент ОП.  

Ініціатор внесення змін: 

гарант освітньої програми 

доц. Стародєдова Л. В. 

(ОПП «Середня освіта: 

французька мова і 

література»). 

Зміст компонент ОП 

доповнено інформацією про 

об’єкти вивчення та 

діяльності; ціль навчання; 

теоретичний зміст 

предметної області; методи, 

методики та технології; 

ключові поняття основного 

фокуса освітньої програми 

та спеціалізації. 

Пропозицію враховано. 

Уточнення назви практики: 

«виробнича практика 

(науково-педагогічна)» → 

«виробнича практика 

(педагогічна)». 

 

Продиктована необхідністю 

цілісного врахування 

профілю ОПП, наскрізним 

характером педагогічної 

складової в інноваційній та 

науково-дослідницькій 

діяльності здобувача вищої 

освіти освітнього ступеня 

«магістр» галузі знань  

Уточнено назву практики: 

«Виробнича практика 

(педагогічна)» (ОК 10). 

Пропозицію враховано. 

 



01 Освіта / Педагогіка.  

Ініціатор внесення змін: 

Відділ з якості вищої освіти 

ІДГУ; Гуменникова Тамара 

Рудольфовна, доктор 

педагогічних наук, 

професор, директор 

Придунайської філії 

Приватного акціонерного 

товариства «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

(стейкхолдер). 

Заміна навчальної 

дисципліни обов’язкового 

компонента освітньої 

програми «Актуальні 

питання романської 

філології» на «Контрастивна 

лінгвістика (французько-

український напрям)». 

 

Сфокусована на посиленні 

міждисциплінарних зв’язків 

компонентів освітньої 

програми з урахуванням 

рекомендацій стейкхолдерів 

та  результатів анкетування 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності. 

Ініціатор внесення змін: 

Стеріополо Олена Іванівна, 

д. філол. н., проф., професор 

кафедри германської та 

фіно-угорської філології 

Київського національного 

лінгвістичного університету, 

почесний професор ІДГУ. 

Навчальну дисципліну 

обов’язкового компонента 

освітньої програми 

«Актуальні питання 

романської філології» (ОК 

8) замінено на 

«Контрастивна лінгвістика 

(французько-український 

напрям)» зі збереженням 

кількості кредитів ЄКТС (5), 

форми підсумкового 

контролю екзамен. 

Пропозицію враховано. 
 

Заміна навчальної 

дисципліни обов’язкового 

компонента освітньої 

програми 

«Сучасні освітні технології» 

навчальною дисципліною 

«Сучасні цифрові  освітні 

технології». 

Зумовлена сучасними 

потребами формування 

інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх 

фахівців галузі знань 

Освіта/Педагогіка. 

Ініціатор внесення змін: 

Відділ з якості вищої освіти 

ІДГУ. 

Навчальну дисципліну 

обов’язкового компонента 

освітньої програми «Сучасні 

освітні технології» (ОК 2) 

замінено на 

«Сучасні цифрові  освітні 

технології» з обсягом 4 

кредити ЄКТС; форма 

підсумкового контролю   

залік. 

Пропозицію враховано. 

Зміна форми підсумкового 

контролю дисципліни 

«Теорія літератури» .  

Орієнтована на підвищення 

якості програмних 

результатів у предметній 

галузі.  

Ініціатор внесення змін: 

лектор дисципліни «Теорія 

літератури» Дзіковська 

Лариса Миколаївна, к. 

філол. н., доц., доцент 

кафедри загального 

мовознавства та 

Форму підсумкового 

контролю навчальної 

дисципліни «Теорія 

літератури» (ОК 3) залік 

змінено на екзамен.  

Пропозицію враховано.  
 

 

 

 



слов’янських мов ІДГУ. 

 

Посилення розвитку 

навичок колективної 

співпраці soft skills шляхом 

відокремлення її в освітній 

компонент або приєднання 

до змісту відповідної 

дисципліни . 

 

Обґрунтовано сучасними 

тенденціями розвитку 

інноваційних форм 

співпраці в галузі 

Освіта/Педагогіка. 

Ініціатор внесення змін: 

Гуменникова Тамара 

Рудольфовна, доктор 

педагогічних наук, 

професор, директор 

Придунайської філії 

Приватного акціонерного 

товариства «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

(стейкхолдер). 

 

Тему: “Soft skills як сучасна 

форма колективної 

співпраці” внесено до 

робочої програми 

навчальної дисципліни 

“Методика навчання 

французької мови у 

профільній школі” (ОК 7).  

Пропозицію враховано.  
 

 

    ___________________________ 
*Пропозиції, їх обґрунтування обговорено на засіданні кафедри романо-германської філології та методики 

навчання іноземних мов. Відповіді на пропозиції затверджено рішенням кафедри романо-германської 

філології та методики навчання іноземних мов (пр. № 9  від  21.04.2021), рішенням ради з якості вищої 

освіти факультету іноземних мов  (пр. № 4 від 27.04.2021).  

    

 

 
             Гарант освітньої програми                                                       доц. Стародєдова Л. В. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihrbKF8uHwAhX8gf0HHVQGDq0QFjACegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.glosbe.com%2Fuk%2Fru%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D2%2591%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE&usg=AOvVaw3alEu5O_OCtPnl6x0Yu_co
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwihrbKF8uHwAhX8gf0HHVQGDq0QFjACegQICRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.glosbe.com%2Fuk%2Fru%2F%25D0%25BE%25D0%25B1%25D2%2591%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE&usg=AOvVaw3alEu5O_OCtPnl6x0Yu_co

