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Порядок денний
1. Презентація ОПП «Українська мова та література» спеціальності 035 Філологія 

другого рівня вищої освіти (2022)

СЛУХАЛИ:

СВІТЛАНА ШАБАТ-САВКА, гарант ОП, повідомила присутніх про те, що 
ОПП «Українська мова та література» спеціальності 035 Філологія другого 
рівня вищої освіти затвердила Вчена рада Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича (протокол № 5 від 27 квітня 2022 р.). За 
наказом ректора (наказ № 140 від 13 травня 2022 р.) з І вересня 2022 р. вона 
вводиться в дію. Ця програма розміщена на сайті університету (у рубриці -  
Акредитації освітніх програм філологічного факультету). До неї мають доступ 
усі охочі. Передусім -  здобувачі першого рівня вищої освіти, які цьогоріч уже 
вступатимуть на другий рівень за цією програмою. Кафедра сучасної 
української мови активно розпочала свою профорієнтаційну роботу. Запрошую 
долучитися до цієї діяльності студентів, випускників, роботодавців.

ГАННА ВАЛІГУРА (голова ради стейкхолдерів) відзначила, що ОП 2022 -  
це результат тісної співпраці гаранта, проектної групи, стейкходерів, 
випускників, часників освітнього процесу. На її думку, усі запропоновані зміни 
до змістового наповнення ОПП важливі для формування сучасного фахівця в 
галузі філології.

ЮЛІЯ ЦІВІНСЬКА, випускниця ОП «Українська мова та література» (2020), 
зауважила, що представлена ОПП вирізняється широким арсеналом вибіркових 
дисциплін, які сприяють усебічному розвитку здобувачів вищої освіти, 
ураховують сучасні вимоги до якостей та компетентностей 
висококваліфікованого філолога.

ВІРА ПРОТАЩУК, випускниця ОП «Українська мова та література» (2020), 
відзначила прикладний аспект ОПП, зокрема визначила пріоритетність



асистентської практики, яка дає змогу представити свої знання, вміння та 
навики, здобуті впродовж навчання.

[ВАННА КАВЧАК, здобувай вищої освіти, відзначила, що всі освітні 
компоненти, з силабусами яких можна ознайомитися на сайті університету, 
репрезентують висвітлення проблем українського мовознавства та 
літературознавства в річищі новітніх досягнень філології, дають змогу виробити 
студентові аналітично-дослідницькі навики наукової роботи.

МАРІЯ ПІНЬОНЖИК, здобувач вищої освіти, зауважила, що у змістовому 
наповненні, по суті, кожного освітнього компонента передбачено інноваційні 
комп’ютерні технології, можливість навчання в онлайн-режимі. Студентка 
відзначила подвійне дипломування, що розширює коло майбутньої професійної 
діяльності здобувачів освіти не тільки в Україні, а й за кордоном.

1. Інформацію взяти до уваги. Продовжити практику зустрічей 
стейкхолдерів з професорсько-викладацьким складом філологічного 
факультету, з випускниками, здобувачами вищої освіти.
2. Організувати профорієнтаційну діяльність для вступників на другий 
рівень вищої освіти спеціальності 035 Філологія за ОПП «Українська 
мова та література».

УХВАЛИЛИ:
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