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Порядок денний
. Про потребу внесення змін до ОП «Українська мова та література» 

спеціальності 035 Філологія другого рівня вищої освіти (2020).

СЛУХАЛИ:

ГАННА ВАЛІГУРА (голова ради стейкхолдерів) повідомила про потребу 
внесення певних змін до ОП «Українська мова та література» спеціальності 035 
Філологія другого рівня вищої освіти (2020), звернувши увагу на можливість 
перерозподілу кредитів та форм підсумкового контролю. На думку голови ради 
стейкхолдерів це сприятиме підвищення якості програмних результатів у 
предметній галузі.

ОЛЕНА РЄПІНА, поетеса, завідувач відділу зберігання та реставрації 
бібліотечних фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Михайла Івасюка, член Національної спілки журналістів України, 
підкреслила важливість усіх освітніх компонент (обов'язкових та вибіркових), 
їхнє потужне науково-методичне забезпечення, високий рівень проектної групи. 
Водночас Олена Мірчівна запропонувала по можливості введення в ОП 
вибіркових дисципліни, які б стосувалися бібліотечної сфери.

І ВАННА СТЕФ’ЮК , кандидат філологічних наук, письменниця, методист 
науково-методичного відділу дослідження й популяризації традиційної 
культури Буковинського центру культури і мистецтва, куратор етнографічного 
проекту «Спадщина», старший науковий співробітник Снятинського 
літературно-меморіального музею Марка Черемшини, вказала на те, що ОП 
«Українська мова та літератрура» має прямий вихід на виконання спільних 
наукових проектів та досліджень, спрямованих на збереження та популяризацію 
етнокультурної спадщини Буковини, її наукове вивчення у зв’язках з історією 
розвитку та функціонування в регіоні української мови, діяльності українських 
письменників, представників інших культур, використання при цьому широкого 
спектру інноваційних методів комунікації (інформаційних, інтелектуальних, 
аудіо- та відеотехнологій тощо). Цьому сприятимуть дисципліни, які увиразнять



регіональне спрямування освітньої програми, забезпечать урахування 
специфіки літературного розмаїття національних спільнот України.

ЮЛІЯ ЦІВІНСЬКА, внутрішній стейкхолдер, зауважила, що на панельній 
дискусії «Якісна освіта очима студента» вона як здобувач другого 
магістерського рівня запропонувала зменшити кількість кредитів з 4 до 3 у 
межах дисципліни «Проблеми новітньої української літератури», що зумовлено 
великим обсягом літератури для читання. Висловила сподівання, що її 
пропозицію буде враховано в ОП «Українська мова та література».

ОЛЕНА СКЛЯРОВА, внутрішній стейкхолдер, повідомила про те, що на 
панельній дискусії «Якісна освіта очима студента» вона так само висловила 
думку про можливість введення вибіркових дисциплін з комунікативної 
лінгвістики та лінгвопрагматики.

СВІТЛАНА ШАБАТ-САВКА, гарант ОП, підкреслила важливість ОП у 
контексті розвитку українознавчих наукових студії, її оригінальність за рахунок 
уведення вибіркових дисциплін, урахування регіонального складника.

1. Інформацію взяти до уваги гарантові ОП, скоригувати перелік освітніх 
вибіркових компонент з урахуванням регіонального складника.
2. Запропонувати каталог вибіркових дисциплін для здобувачів вищої 
освіти з урахуванням індивідуальних траєкторій.
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