
Протокол 

 

засідання робочої групи з модернізації освітньо-професійної програми  

за спеціальністю 035 Філологія,   

спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

05 листопада 2020 р.                                                          м. Одеса 

 

ПРИСУТНІ: 

1. завідувач кафедри д.філол.н., професор Домброван Т.І. 

2. професор, д.філол.н., Баландіна Н.Ф. 

3. доцент кафедри, к. філол. н., доцент Мітіна О.М.   

4. доцент кафедри, к.психол.н., доцент  Ростомова Л.М. 

5. співзасновник ТОВ «БЕЛЛА ІМПЕКС», к. пед. н. Ігнатовська Р.В.  

6. здобувач вищої освіти за першим бакалаврським рівнем зі спеціальності 

035 «Філологія»  – Федоренко Н.А. (2019 р. вступу), 

 

Всього 6 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Про результати обговорення освітньо-професійної програми 035 «Філологія» та 

корегування навчального плану на 2021-2025 н.р. для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. 

СЛУХАЛИ: 

Доповідь гаранта освітньо-професійної програми Домброван Т.І. про результати 

обговорення модернізованої освітньо-професійної програми за спеціальністю 035 

«Філологія» з роботодавцями, академічною спільнотою, студентським 

самоврядуванням. 

ВИСТУПИЛИ: 

Члени робочої групи з модернізації освітньо-професійної програми за 

спеціальністю 035 «Філологія»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, а 

саме Мітіна О.М., Федоренко Н.А., Ігнатовська Р.В.     

У ході дискусії були опрацьовані зауваження та пропозиції, висловлені 

роботодавцями, академічною спільнотою та студентським самоврядуванням, 



щодо якісної підготовки фахівців за спеціальністю 035 «Філологія» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, а саме: 

- необхідність включення до вибіркового циклу ОП навчальних дисциплін 

«Основи програмування для лінгвістів» та «Основи інформатики і комп’ютерної 

техніки для лінгвістів»;  

- збільшення кількості кредитів на вивчення компонент циклу професійної 

підготовки за рахунок зменшення кількості кредитів циклу загальної підготовки; 

- перенесення вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання іноземної 

мови» на семестр, який передує педагогічній практиці здобувачів. 

Усі учасники робочої групи акцентували увагу на тому, що внесення цих змін до 

освітньої програми за спеціальністю 035 «Філологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти сприятиме розвитку як загальних, так і професійних 

компетентностей здобувача у відповідності до Стандарту 2019. На думку 

стейкхолдерів, оновлена ОПП дозволить розширити коло контекстів для 

здійснення різних видів професійної діяльності випускників на підприємствах 

(організаціях, установах) галузей освіти та економіки. 

УХВАЛИЛИ: 

За результатами обговорень проекту освітньо-професійної програми за 

спеціальністю 035 «Філологія» зі стейкхолдерами: 

-врахувати зауваження та пропозиції і внести відповідні зміни до проекту 

освітньо-професійної програми; 

-скорегувати навчальний план на 2021-2025 н.р. відповідно до оновленої редакції 

ОПП; 

-рекомендувати Вченій раді університету ухвалити модернізовану освітньо-

професійну програму 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська, першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти.  

 

Головуючий, гарант ОПП, професор    Тетяна ДОМБРОВАН 

Секретар, к.філол.н., доцент                                      Олена МІТІНА 


