
Протокол № 1
засідання ради стейкхолдерів філологічного факультету 
спеціальності 035 Філологія другого рівня вищої освіти 

від 15 вересня 2021 р.

Присутні: Валігура Г. А. (голова ради), Марчук Л. М., Стеф'юк І. І., 
Квітень Є. Д., Біла А. М., Бабій Л. І., Драгомирецька О. Г., Рєпіна О. М.

Запрошені: Шабат-Савка С. Т. (гарант ОП «Українська мова та 
література» 035 Філологія другого (магістерського) рівня).

Порядок денний
1. Про напрями вдосконалення ОП «Українська мова та література» спеціальності 

035 Філологія другого рівня вищої освіти (2020).

СЛУХАЛИ:

ГАННА ВАЛІГУРА, кандидат філологічних наук, доцент, учитель 
української мови та літератури, голова методичного об’єднання вчителів 
української мови та літератури, зарубіжної літератури Комунальної обласної 
спеціалізованої школи-інтернат 1-І II ступенів з поглибленим вивченням 
окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей» 
Чернівецької міської ради, підкреслила важливість створення ради 
стейкхолдерів на філологічному факультеті. Це цілком логічно, зазначила Ганна 
Анатоліївна, адже діяльність стейкхолдерів поширюється передусім на ті 
спеціальності, де безпосередньо відбувається забезпечення освітньої діяльності 
та освітнього процесу через надання пропозицій та окреслення напрямів 
вдосконалення освітніх програм, зокрема й ОП «Українська мова та 
література» другого рівня вищої освіти. Усвідомлення цілей освітньої програми, 
її орієнтації сприятиме її покращенню та вдосконаленню.

ЛЕСЯ БАБІЙу директор Чернівецької загальноосвітньої школи 1-І 11 
ступенів №1 Чернівецької міської ради, зауважила, що зовнішні стейкхолдери 
зацікавлені зокрема в розвитку наукових досліджень у галузі філології, у 
подальшому навчанню магістрів на освітньо-науковій програмі.

ЄВГЕНІЯ КВІТЕНЬ , методист науково-методичного центру предметів 
мовно-літературної та історичної галузей і міжнародної інтеграції Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, повідомила про те, що 
їй імпонує діяльність проектної групи та гаранта ОП, які докладають багато 
зусиль для підвищення якості освітніх послуг, сприяють організації стажування 
викладачів, їхній участі в різних заходах, зокрема і тих заходів, що проводить 
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. Це сприяє 
проведенню якісної оцінки ОПП для другого (магістерського) рівня.



СВІТЛАНА ШАБАТ-САВКА, гарант ОПП, професор, завідувач кафедри 
сучасної української мови, всебічно схарактеризувала ОП «Українська мова та 
літератрура», репрезентувала мету ОП, її цілі та завдання, основний фокус 
освітньої програми, який вирізняється з-поміж інших програм проведенням 
наукових досліджень у галузі української філології, водночас у застосуванні 
знань в інших гуманітарних сферах суспільної діяльності, зокрема в освітньому 
просторі України. Умови сьогодення, як зауважила Світлана Тарасівна, 
передбачають виокремлення напрямів вдосконалення ОП, зосередження уваги 
на розширенні вибіркових компонент, формуванні тематичних блоків, які б 
увиразнювали індивідуальні освітні траєкторії здобувачів вищої освіти; 
проведення зустрічей, різноманітних панельних дискусій зі студентами, 
урахування їхнього бачення перспектив розвитку філології та можливостей у 
ракурсі сучасного освітнього ринку.

ОКСАНА ДРАГОМИРЕЦЬКА, завідувач науково-дослідного 
експозиційного відділу археології, історії середніх віків і нової історії краю 
Чернівецького обласного краєзнавчого музею, підтвердила важливість 
запропонованих гарантом ОП напрямів вдосконалення ОПП «Українська мова 
та література» (2020), зокрема в аспекті розширення каталогу вибіркових 
дисциплін.

УХВАЛИЛИ:
1. Уважати за доцільне проведення засідань Ради стейкхолдерів двічі на семестр з 

метою вдосконалення ОП «Українська мова та література» 035 Філологія 
другого рівня вищої освіти.

2. Розглянути ОП «Українська мова та література» 035 Філологія другого рівня 
вищої освіти (2020) у контексті її оновлення та розширення вибіркових 
компонент.
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