
 

Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП Середня освіта (Українська мова і література), 2022 
 

№ 

з/п 

Пропозиція Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені 

зміни 

Документ, дата затв. змін 

1. 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. 

 

Вчена рада 

ДДПУ 

 

27.01.2022р.  

 

 

Запроваджено 

повністю 

Тимчасовий стандарт вищої освіти 

Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». 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.  

 

2. Внести зміни в складові структури змісту ОП. Так, 

загальноуніверситетські дисципліни, які спрямовані 

на забезпечення загальної та психолого-педагогічної 

складової підготовки за другим (маг.) рівнем, 

представлено 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» 

 

Вчена рада 

ДДПУ 

 

27.01.2022р.  

 

 

Запроваджено 

повністю 

Тимчасовий стандарт вищої освіти 

Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». 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.  

3.  Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у 

формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи. 

 

 

Вчена рада 

ДДПУ 

 

27.01.2022р.  

 

 

Запроваджено 

повністю 

Тимчасовий стандарт вищої освіти 

Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». 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.  

4 Включити ОК 10. Мовно-літературний аналіз тексту 

та надати 4,5 кредити, екзамен у 2 семестрі 

Стекхолдер -

роботодавець 

Валюх Ольга 

Борисівна, 

директор 

Святогірської 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

13.06.2022р Запроваджено 

повністю 

Протокол №8 засідання кафедри 

української мови та літератури 

від 13.06.2022р. 

5 Включити ОК 8 з назвою «Українська мова з 

методикою навчання (рівень профільної середньої 

освіти)» замість назви «Методика навчання 

української мови» та надати 6 кредитів, екзамен у 1 

семестрі 

Рецензент - 

Бабенко Оксана 

Анатоліївна - 

директор 

Слов’янського 

педагогічного 

ліцею  

13.06.2022р Запроваджено 

повністю 

Протокол №8 засідання кафедри 

української мови та літератури 

від 13.06.2022р. 

6 Включити ОК 9 з назвою «Українська література з 

методикою навчання (рівень профільної середньої 

освіти)» замість назви «Методика навчання 

української літератури» та надати 6 кредитів, 

екзамен у 1 сместрі 

Стекхолдер - 

випускник 

Матюшина 

Людмила 

Володимирівна, 

заступник 

директора з 

НВР 

Словʼянського 

педагогічного 

ліцею 

13.06.2022р Запроваджено 

повністю 

Протокол №8 засідання кафедри 

української мови та літератури 

від 13.06.2022р. 

7 Вилучити дисципліну «Актуальні проблеми сучасної 

української лінгвістики» 
Стекхолдер -

здобувач Леус 

Вікторія, 

13.06.2022р Запроваджено 

повністю 
Протокол №8 засідання кафедри 

української мови та літератури 

від 13.06.2022р. 



здобувач ОП 

"Середня освіта 

(Укр. мова і 

література)", І 

к. другого 

(маг.) рівня, д. 

ф. н. 

 
 

 

Завідувач кафедри української мови та літератури  проф. Біличенко О.Л.  

Гарант освітньої програми української мови та літератури  доц.Падалка Р.М. 


