
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ 

за результатами громадського обговорення та співпраці зі стейкхолдерами 

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія. 

Англійська мова)» для першого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) 2020 року 
Група 

стейкхолдерів 
Рекомендації/зауваження Реакція проектної групи 

Корнус А. О. 

Включити навчальну дисципліну 

для реалізації регіонального 

аспекту. Наприклад, замість 

навчальної дисципліни 

«Туристичне краєзнавство» ввести 

навчальну дисципліну «Географія 

Сумської області» 

Враховано і введено навчальну 

дисципліну «Географія 

Сумської області» - 90 год (3 

кредити) 

Горшеніна С. П. 

Збільшити по навчальній 

дисципліні «Англійська мова» 

кількість годин на 2 кредити 

Враховано, збільшити по 

навчальній дисципліні 

«Англійська мова» кількість 

годин із 22,5 кредитів до 24,5.  

Корнус О. Г. 

Перенести навчальну дисципліну 

«Методика навчання англійської 

мови» з 2 і 3 семестру у 4 і 5 

семестри  

Враховано і перенесено 

навчальну дисципліну 

«Методика навчання 

англійської мови» з 2 і 3 

семестру у 4 і 5 семестри 

Данильченко О. С. 
Збільшити години на виконання 

курсової роботи  

Враховано, збільшено години 

на виконання курсової роботи 

(90 год) (3 кредити) 

Сюткін С. І. 

Перенести навчально-методичну 

практику з англійської мови з 

листопада (3 семестр) на травень (4 

семестр) 

Враховано і перенесено 

навчально-методичну практику 

з англійської мови з листопада 

(3 семестр) на травень (4 

семестр) 

Спасьонова С. О.  

Збільшити по навчальній 

дисципліні «Методика навчання 

англійської мови» кількість годин 

на практичні і лабораторні роботи 

за рахунок лекційних 

Враховано, збільшено кількість 

годин на практичні і 

лабораторні роботи за рахунок 

лекційних по навчальній 

дисципліні «Методика 

навчання англійської мови» 

Коробова Ю. В. 

Уточнення професійних 

компетентностей: замінити ПК 8. 

Здатність інтерпретувати й 

зіставляти мовні та літературні 

явища, використовувати різні 

методи й методики аналізу текстів. 

На  «Здатність дотримуватися 

сучасних мовних норм з іноземної 

та державної мови, володіти 

іноземною мовою на рівні не нижче 

С1, використовувати різні форми і 

види комунікації в освітній 

діяльності, обирати мовні засоби 

відповідно до стилю і типу тексту» 

Враховано, замінено ПК 8 на 

Здатність дотримуватися 

сучасних мовних норм з 

іноземної та державної мови, 

володіти іноземною мовою на 

рівні не нижче С1, 

використовувати різні форми і 

види комунікації в освітній 

діяльності, обирати мовні 

засоби відповідно до стилю і 

типу тексту. 



Коробова Ю. В. 

Додати програмний результат 

навчання. РН 21. Знає та розуміє 

сучасні мовні норми, особливості 

використання мовних одиниць у 

певному контексті. 

Враховано, додано програмний 

результат навчання. РН 21. 

Знає та розуміє сучасні мовні 

норми, особливості 

використання мовних одиниць 

у певному контексті. 

 

 

 

 

Гарант ОПП                                                         О.С. Данильченко 


