
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська))» у 2022-2023 н. р. 
 

№ 

з/п 

Пропозиція Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені зміни Документ, дата затв. 

змін 

1.            Внести зміни у програму фахового 

вступного випробування для забезпечення 

ступеневості мовної підготовки відповідно до 

експертного висновку за результатами 

проведеної акредитаційної експертизи ОП 

«Середня освіта (Мова і література 

(англійська))» магістерського рівня.  

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 
 

17.02.2022 

           Внесено зміни у програму 

фахового вступного випробування для 

забезпечення ступеневості мовної 

підготовки відповідно до експертного 

висновку за результатами проведеної 

акредитаційної експертизи ОП 

«Середня освіта (Мова і література 

(англійська))» магістерського рівня. 

Протокол №8 засідання  

кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 17.02.2022р. 

2.             Внести зміни в шаблон та зміст ОП 

відповідно до рішень та наказів ДДПУ за 

результатами проведених акредитаційних 

експертиз ОП магістерського рівня. 

            

            Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ – червень 2022 р.  

(тобто до початку вступної компанії). 

           Додати до ОП таблицю пропозицій та 

внесення змін.  

           Оновити перелік нормативних 

документів, на підставі яких оновлюється ОП. 

           Освітню кваліфікацію доповнити 

професійною – за умови  врахування в ОП 

Професійного стандарту. 

            Передумови  вступу подати згідно з 

Правилами вступу 2022 року. 

            Компетентності (ЗК, СК) та ПРН 

розділити на ті,  що  визначаються Стандартом 

ВО спец-ті та узгоджуються з  Проф. 

стандартом, та ті, що формуються 

розробниками ОП самостійно відповідно до 

предметної спеціальності.  

             Додати в ОП «Матрицю  відповідності 

компетентностей та результатів навчання 

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 

 

 

 

 

На підставі  

Наказу ДДПУ 

№13 від 13.01.22  

«Щодо вдосконал. 

ОП» (за рез. 

акред.  

експертиз); 

- Рішення вч. 

ради, прот. №6  

від 27.01.22. «Про 

внесення змін в 

Тимчас. 

стандарт ДДПУ 

для спец. 014 СО 

(за предм. спец. 

маг. рівня)»;  

Наказу ДДПУ від 

28.01.22 «Щодо 

затвердження  

переліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з  

28.01.2022 р. 

           Внесено зміни в шаблон та зміст 

ОП відповідно до рішень та наказів 

ДДПУ за результатами проведених 

акредитаційних експертиз ОП 

магістерського рівня.           

            Визначено крайньою датою 

перегляду та затвердження ОП вченою 

радою ДДПУ – червень 2022 р. 

   

            Додано до ОП Таблицю 

пропозицій та внесення змін.  

            Оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких 

оновлюється ОП. 

            Кваліфікацію доповнено 

професійною з  врахуванням 

Професійного стандарту: Вчитель 

англійської мови та зарубіжної 

літератури закладу загальної середньої 

освіти. 

             Передумови  вступу подано 

згідно з Правилами вступу 2022 року – 

вступне фахове випробування в ЗВО 

та мотиваційний лист. 

             Компетентності (ЗК, СК) та ПРН 

розподілено на: ті, що  визначаються 

 

 

 

Протокол 

№10 засідання  

кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 20.04.2022р. 



дескрипторам НРК (знання, уміння, 

комунікація, автономність)»  (після  К та ПРН).  

             У структурі обов’язкової частини ОП 

передбачити розподіл ОК на цикли загальної 

та професійної підготовки. 

           У змісті ОП має бути передбачено не 

менше 30 кредитів ЄКТС на практичну 

підготовку (включно з виконанням 

кваліфікаційної роботи). Практична підготовка 

має включати: Виробничу (педагогічну) 

практичну підготовка (в ЗЗСО) обсягом 15 

кредитів ЄКТС (10 тижнів) та Кваліфікаційну 

роботу обсягом 15 кредитів ЄКТС (10 тижнів), 

що передбачає проведення дослідження 

інноваційного характеру та завершується 

захистом (демонстрацією)  перед 

Атестаційною комісією. 

             Передбачити на магістерському рівні 

формою атестації  кваліфікаційну роботу (КР), 

підготовка якої має відбуватися упродовж 

періоду навчання (1, 2, 3 с.)  

              Внести зміни в складові структури 

змісту ОП. Так, загальноуніверситетські 

дисципліни, що є обов’язковими до вивчення 

(галузь 01 Освіта/ Педагогіка) та спрямовані на 

забезпечення загальної та психолого-

педагогічної складової підготовки за другим 

(маг.) рівнем, представити такими ОК: 

«Філософія освіти і науки», «Сучасні 

інформаційні технології (для професійної 

діяльності)», «Психологія педагогічної 

діяльності  вчителя», «Професійний імідж 

вчителя», «Управління закладами освіти  (за 

типом закладу)». Введено ОК «Методологія 

наукового (педагогічного) дослідження» з 

метою забезпечення якісної підготовки КР. 

           Вибіркову частину забезпечити в обсязі 

не менше 25% (22,5 кр.), де передбачити 

обов’язкових 

дисциплін»; 

згідно 

рекомендацій 

НМВ; ПЛАПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартом ВО спец-ті та 

узгоджуються з  Проф. стандартом, та 

ті, що  формуються розробниками ОП 

самостійно відповідно до предметної 

спеціальності.   

             Додано в ОП «Матрицю  

відповідності компетентностей та 

програмних результатів навчання ОП 

дескрипторам НРК (знання, уміння, 

комунікація, автономність)»  (після  К 

та ПРН).  
            У структурі обов’язкової частини 

ОП визначено цикли загальної та 

професійної підготовки. 

            У змісті ОП передбачено 30 

кредитів ЄКТС на практичну підготовку 

(включно з виконанням кваліфікаційної 

роботи). Практична підготовка має 

включати: Виробничу (педагогічну) 

практичну підготовка (в ЗЗСО) обсягом 

15 кредитів ЄКТС (10 тижнів) 

           Визначено на маг. рівні формою 

атестації  кваліфікаційну роботу (КР), 

підготовка якої буде відбуватись 

упродовж періоду навчання 15 кред. (1, 

2, 3 сем.) – 10  тижнів. Кваліфікаційна 

робота передбачає проведення 

дослідження інноваційного характеру та 

завершується захистом (демонстрацією)  

перед Атестаційною комісією. 

           Внесено зміни в складові 

структури змісту ОП. Так, 

загальноуніверситетські дисципліни, що 

є обов’язковими до вивчення (галузь 01 

Освіта/ Педагогіка) та спрямовані на 

забезпечення загальної та психолого-

педагогічної складової підготовки за 

другим (маг.) рівнем, представлено 



відображення моделі вибору вибіркових 

компонентів (ВК). 

            Орієнтовні переліки пропонованих 

вибіркових дисциплін подати у Додатках. 

      Курсові роботи не планувати. 

 

ОК1 «Філософія освіти і науки», 

ОК2 «Сучасні інформаційні технології 

(для професійної діяльності)», 

ОК3 «Психологія педагогічної 

діяльності  вчителя», 

ОК4 «Професійний імідж вчителя», 

ОК5 «Управління закладами освіти  (за 

типом закладу)». Введено ОК6 

«Методологія наукового 

(педагогічного) дослідження» з метою 

забезпечення якісної підготовки КР.         

            Вибіркову частину забезпечено в 

обсязі 25% (22,5 кр.) та відображено 

модель вибору вибіркових компонентів 

(ВК): ВК1 Дисципліна широкого 

вибору; ВК2 Дисципліна фахового 

вибору №1, ВК3 Дисципліна 

фахового вибору №2, ВК4 Дисципліна 

фахового вибору №3; Вибір блоками –

ВК5 Вибіркова дисципліна (1) 

ВК6 Вибіркова дисципліна (2).      

           Орієнтовні переліки 

запропонованих вибіркових дисциплін 

подано у Додатках: А – ДШВ; Б. – ДФВ; 

В – блочний вибір. 

           Курсові роботи не плануються, 

оскільки запроваджено КР. 

3.            Замінити вибірковий блок «Російська 

мова» на вибірковий блок «Загальна 

філологія».  

В. А. Глущенко ‒ 

керівник групи 

забезпечення, 

завідувач кафедри 

германської та 

слов’янської 

філології  

20.04.2022р.           Замінено вибірковий блок 

«Російська мова» на вибірковий блок 

«Загальна філологія». 

Протокол 

№10 засідання  

кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 20.04.2022р.  

 

 

4.             Ввести у зміст ОК7 «Методика навчання 

англійської мови» та ОК8 «Зарубіжна 

література з методикою навчання» теми, які 

висвітлюють особливості та вимоги до 

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 

 

На підставі 

23.06. 2022р.             Ухвалено: ввести у зміст ОК7 

«Методика навчання англійської мови» 

та ОК8 «Зарубіжна література з 

методикою навчання» теми, які 

Протокол 

№11 засідання  

кафедри германської та 

слов’янської філології 



освітнього процесу в ЗЗСО в умовах НУШ. 

 

Тимчасового 

стандарту вищої 

освіти ДВНЗ 

«ДДПУ». Другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти. Ступінь 

магістр. Галузь 

знань 01 

Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями).  

Зі змінами в 

редакції, 

затвердженій 

рішенням вченої 

ради ДДПУ, 

протокол №6 від 

27.01.2022 р. 

висвітлюють особливості та вимоги до 

освітнього процесу в ЗЗСО в 

умовах НУШ. 

  

від 23.06.2022р.  

 

5.              Загальноуніверситетські дисципліни, 

що є обов’язковими до вивчення (галузь 01 

Освіта/ Педагогіка) та спрямовані на 

забезпечення загальної та психолого-

педагогічної складової підготовки за другим 

(маг.) рівнем за змістом та тематикою мають 

відповідати предметній області ОП, тобто 

зосереджуватися на вивченні освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти 

(ЗЗСО) та підготовці ВЧИТЕЛЯ, зокрема 

враховувати та відображати концептуальні 

засади реформування середньої освіти та 

формування НУШ. 

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 

 

На підставі 

Тимчасового 

стандарту вищої 

освіти ДВНЗ 

«ДДПУ». Другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти. Ступінь 

магістр. Галузь 

знань 01 

Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 

Середня освіта (за 

предметними 

23.06. 2022р.            Ухвалено урахувати: 

загальноуніверситетські дисципліни, що 

є обов’язковими до вивчення (галузь 01 

Освіта/ Педагогіка) та спрямовані на 

забезпечення загальної та психолого-

педагогічної складової підготовки за 

другим (маг.) рівнем за змістом та 

тематикою мають відповідати 

предметній області ОП, тобто 

зосереджуватися на вивченні освітнього 

процесу в закладах загальної середньої 

освіти (ЗЗСО) та підготовці ВЧИТЕЛЯ, 

зокрема враховувати та відображати 

концептуальні засади реформування 

середньої освіти та формування НУШ. 

Протокол  

№11 засідання  

кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 23.06.2022р. 



спеціальностями).  

Зі змінами в 

редакції, 

затвердженій 

рішенням вченої 

ради ДДПУ, 

протокол №6 від 

27.01.2022 р. 

             ОК «Психологія педагогічної діяльності  

вчителя», «Професійний імідж вчителя», 

«Управління закладами освіти  (за типом 

закладу)», «Методика навчання _______ (за 

предметною спеціальністю)», мають 

тематично забезпечувати формування  ПРН 05 

(Здійснювати супервізію, інтервізію, надавати 

педагогічну, психологічну та методичну 

допомогу учасникам освітнього процесу, 

організовувати роботу інклюзивного класу) та 

ПРН 06 (Моделювати, створювати та 

підтримувати безпечне, ергономічне, 

інклюзивне освітнє середовище в закладі 

загальної середньої освіти). 

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 

 

На підставі 

Тимчасового 

стандарту вищої 

освіти ДВНЗ 

«ДДПУ». Другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти. Ступінь 

магістр. Галузь 

знань 01 

Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями).  

Зі змінами в 

редакції, 

затвердженій 

рішенням вченої 

ради ДДПУ, 

протокол №6 від 

27.01.2022 р. 

23.06. 2022р.             Ухвалено урахувати: ОК3 

«Психологія педагогічної діяльності  

вчителя», ОК4 «Професійний імідж 

вчителя», ОК5 «Управління закладами 

освіти  (за типом закладу)», 

ОК7 «Методика навчання англійської 

мови» та ОК8 «Зарубіжна література з 

методикою навчання» у частині 

методики мають тематично 

забезпечувати формування  ПРН 05 

(Здійснювати супервізію, інтервізію, 

надавати педагогічну, психологічну та 

методичну допомогу учасникам 

освітнього процесу, організовувати 

роботу інклюзивного класу) та ПРН 06 

(Моделювати, створювати та 

підтримувати безпечне, ергономічне, 

інклюзивне освітнє середовище в 

закладі загальної середньої освіти). 
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кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 23.06.2022р. 

            В ОК «Методологія наукового (пед.) 

дослідження» мають бути включені як 

окремий модуль питання щодо академічної 

доброчесності, а також як окремі теми в такі 

ОК: «Філософія освіти і науки», «Сучасні 

Е. Л. Ананьян – 

гарант ОП 

 

На підставі 

Тимчасового 

23.06. 2022р.            Ухвалено урахувати: в ОК6 

«Методологія наукового (пед.) 

дослідження» мають бути включені як 

окремий модуль питання щодо 

академічної доброчесності, а також як 
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кафедри германської та 

слов’янської філології 

від 23.06.2022р. 



інформаційні технології (для професійної 

діяльності)», «Професійний імідж вчителя», 

«Управління закладами освіти  (за типом 

закладу)». 

 

 

стандарту вищої 

освіти ДВНЗ 

«ДДПУ». Другий 

(магістерський) 

рівень вищої 

освіти. Ступінь 

магістр. Галузь 

знань 01 

Освіта/Педагогіка

Спеціальність 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями).  

Зі змінами в 

редакції, 

затвердженій 

рішенням вченої 

ради ДДПУ, 

протокол №6 від 

27.01.2022 р. 

окремі теми в ОК1 «Філософія освіти і 

науки», ОК2 «Сучасні інформаційні 

технології (для професійної 

діяльності)», ОК4 «Професійний імідж 

вчителя», ОК5 «Управління закладами 

освіти  (за типом закладу)». 

 

 

 

Завідувач кафедри  германської та слов’янської філології ___ _______        В. А. Глущенко 

                                                                                                                 

Гарант освітньої програми «Середня освіта (Мова і література (англійська))»       Е. Л. Ананьян



 


