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викладання

Протокол № З
засідання експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної 

програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 
від 18 вересня 2020 року

Голова - Гмиря H.L, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради.

Секретар - Доган Т.В., лаборант кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання.

Присутні:
Гмиря Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи 

Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради;
Бондаренко С.А. - директор Охтирської загальноосвітньої школи І - III 

ступенів № 2 Охтирської міської ради Сумської області;
Щербина В.Я. - учитель Миколаївської спеціалізованої школи І - III 

ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської 
області;

Брюшенко Л.І. - директор Межирицької загальноосвітньої школи І - III 
ступенів Лебединської районної ради Сумської області;

Чхайло Л.М. - старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 
освіти, методист із зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти;

Нурбаєва Мавлуда - студентка 141-і групи факультету іноземної і 
слов’янської філології СумДПУ імені А.С. Макаренка;

Іванова І.Б. - завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання;

Тєлєтова С.Г. - доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання, гарант освітньо-професійної програми Середня 
освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська).

Порядок денний

1. Унесення змін до складу експертної ради стейкхолдерів освітньо- 
професійної програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна 



література) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 
освіта. Мова і література (російська).

2. Обговорення напрямів співпраці колективу кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання зі стейкхолдерами.

3. Обговорення форм участі роботодавців в освітньому процесі

І. Слухали: голову засідання Гмирю Н.І., яка повідомила про 
необхідність унесення змін до складу експертної ради стейкхолдерів першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література 
(російська).

Виступили:
Бондаренко С.А. - директор Охтирської загальноосвітньої школи І - III 

ступенів № 2 Охтирської міської ради Сумської області, яка повідомила, що у 
зв’язку з розформуванням методичного відділу освіти Охтирської міської 
ради Сумської області та зі зміною місця роботи Кузнецова І.М. не може 
залишатися членом експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної 
програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література).

Іванова І.Б. - завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання, яка повідомила про тривалу плідну співпрацю 
кафедри зі старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарної освіти, 
методистом із зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чхайло Людмилою Михайлівною та запропонувала її 
кандидатуру в якості члена експертної ради стейкхолдерів освітньо- 
професійної програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна 
література).

Чхайло Л.М., старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти, 
методист із зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, яка зазначила, що з принципами роботи та завданнями 
експертної ради стейкхолдерів ознайомлена.

Результати голосування:
«за» - 5, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Ухвалили:
Увести старшого викладача кафедри соціально-гуманітарної освіти, 

методиста з зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти Чхайло Л.М. до складу експертної ради стейкхолдерів 
освітньо-професійної програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна 
література) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. 
Мова і література (російська).

II. Слухали: голову засідання Гмирю ILL, яка запропонувала 
обговорити перспективи подальшої співпраці експертної ради стейкхолдерів 



з викладацьким колективом кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання.

Виступили:
Брюшенко Л.І. - директор Межирицької загальноосвітньої школи І - III 

ступенів Лебединської районної ради Сумської області, яка запропонувала 
продовжити традицію обговорення актуальних питань удосконалення 
освітнього процесу в межах дискусійних платформ під час міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних конференцій, ініційованих 
викладацьким колективом кафедри.

Чхайло Л.М. - старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 
освіти, методист із зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, яка акцентувала важливість залучення викладачів 
кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання 
до проведення предметних олімпіад.

Щербина В.Я. - учитель Миколаївської спеціалізованої школи I-III 
ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської 
області, який наголосив на необхідності посилення співпраці в межах 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти та напрацювання якісного 
алгоритму проведення педагогічної практики в умовах дистанційного 
навчання.

Нурбаєва М. - студентка 141-і групи факультету іноземної і 
слов’янської філології СумДПУ імені А.С. Макаренка, яка запропонувала 
влаштовувати методичні майстер-класи та тренінги для студентів 
спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська).

Гмиря Н.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи 
Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради, яка 
запропонувала на основі висловлених пропозицій скласти план роботи 
експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми Середня 
освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська) на 2021 рік. 
Відповідальним за виконання призначити Щербину В.Я.

Результати голосування:
«за» - 6, «проти» - немає, «утримались» - немає.
Ухвалили:
Скласти план роботи експертної ради стейкхолдерів освітньо- 

професійної програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 
першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і 
література (російська) на 2021 рік. Відповідальним за виконання призначити 
Щербину В.Я.

III. Слухали: Іванову І.Б. - завідувача кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання, яка повідомила про 
важливість залучення роботодавців до освітнього процесу та наголосила на 



необхідності узгодити можливі форми їх участі у формуванні фахової 
компетентності з добувачів вищої освіти.

Виступили:
Бондаренко С.А. - директор Охтирської загальноосвітньої школи І - III 

ступенів № 2 Охтирської міської ради Сумської області, яка відзначила 
слушність пропозиції Нурбаєвої М. щодо організації майстер-класів від 
кращих учителів м. Суми та Сумської області для студентів спеціальності 
014 Середня освіта. Мова і література (російська).

Брюшенко Л.І. - директор Межирицької загальноосвітньої школи І - III 
ступенів Лебединської районної ради Сумської області, яка запропонувала 
долучити стейкхолдерів до створення бази дидактичних матеріалів для 
вдосконалення та унаочнення викладання дисциплін методичного циклу.

Тєлєтова С.Г. - доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання, яка повідомила про необхідність оновлення ОПП 
Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література. Англійська мова) 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 
освіта. Мова і література (російська) та висловила сподівання на активну 
співпрацю зі стейкхолдерами в цьому напрямку роботи.

Ухвалили:
Пропозиції щодо участі стейкхолдерів в освітньому процесі прийняти до 

відома (результати голосування: «за» - 6, «проти» - немає, «утримались» - 
немає).

Г олова засідання: Г миря Н.І.

Секретар: Доган Т.В.


