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Протокол № 4
засідання експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної 

програми Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 
від 16 грудня 2020 року

Голова - Гмиря Н.І., 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;
Брюшенко Л.І. - директор Межирицької загальноосвітньої школи І - III 

ступенів Лебединської районної ради Сумської області;
Щербина В.Я. - учитель Миколаївської спеціалізованої школи І - III 

ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району Сумської 
області;

Чхайло Л.М. - старший викладач кафедри соціально-гуманітарної 
освіти, методист із зарубіжної літератури та мов національних меншин 
Комунального закладу Сумський обласний інститут ніс ля дипломної 
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).

Відсутні: Бондаренко С.А. - директор Охтирської загальноосвітньої 
школи І - III ступенів № 2 Охтирської міської ради Сумської області



Порядок денний

1. Про результати роботи експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта 
(Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська) у 2020 році.

2. Про затвердження плану роботи експертної ради стейкхолдерів ОПП 
Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої 
освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська) на 
2021 рік.

І. Слухали: Звіт голови експертної ради стейкхолдерів Гмирі Н.І. про 
виконання плану роботи у 2020-му році. Доповідачка повідомила, що план 
роботи, затверджений протоколом № 1 від 13 лютого 2020 року, виконаний у 
повному обсязі. Експертна рада стейкхолдерів провела розширене засідання, 
на якому ґрунтовно обговорила проект ОПП Середня освіта (Російська мова і 
зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 
Середня освіта. Мова і література (російська) та рекомендувала його до 
затвердження. Члени експертної ради Щербина В.Я. та Бондаренко С.А. 
виступили рецензентами зазначеної ОПП. Окреме засідання було присвячене 
обговоренню питань подальшої співпраці роботодавців із викладацьким 
колективом кафедри та участі стейкхолдерів в освітньому процесі. Протягом 
звітного періоду за ініціативи членів експертної ради активно проводилась 
профорієнтаційна робота на базі ЗСО м. Суми та Сумської області. На 
вдосконалення методів та форм реалізації основних завдань освітнього 
процесу були спрямовані тематичні зустрічі стейкхолдерів з викладачами 
кафедри в межах дискусійних платформ.

Виступили: Брюшенко Л.І. - директор Межирицької загальноосвітньої 
школи І - III ступенів Лебединської районної ради Сумської області, яка 
відзначила продуктивність співпраці викладацького колективу кафедри 
російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання в 
напрямку забезпечення якісної підготовки майбутніх учителів.

Тєлєтова С.Г. - гарант ОПП Середня освіта (Російська мова і зарубіжна 
література) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. 
Мова і література (російська), яка подякувала експертній раді стейкхолдерів 
за слушні пропозиції щодо вдосконалення ОПП та активне сприяння в межах 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти.

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 запропонувала визнати результати роботи експертної 
ради стейкхолдерів задовільними.



Результати голосування: «за» - 4, «проти» - немає, «утримались» - 
немає.

Ухвалили:
1. Визнати роботу експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта 

(Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська) у 2020 
році задовільною.

II. Слухали: Щербину В.Я. — учителя Миколаївської спеціалізованої 
школи І - III ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району 
Сумської області, який запропонував обговорити й затвердити план роботи 
експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта (Російська мова і 
зарубіжна література) першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 
Середня освіта. Мова і література (російська) на 2021 рік. За основні вектори 
співпраці взяти орієнтованість на навчання іноземних студентів, адаптацію 
проходження педагогічної практики до умов змішаної або дистанційної форм 
навчання.

Виступили: Іванова І.Б. - завідувач кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання, яка запропонувала 
окремим пунктом плану роботи на 2021 рік внести обговорення ОПП 
Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література. Англійська мова) 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня 
освіта. Мова і література (російська).

Ухвалили:
1. План роботи експертної ради стейкхолдерів ОПП Середня освіта 

(Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (російська) на 
2021 рік затвердити

Результати голосування: «за» - 4, «проти» - немає, «утримались» - 
немає

Голова засідання Гмиря Н.І.

Секретар Доган Т.В.



ПЛАН РОБОТИ 
експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) 
на 2021 рік

Період Питання до обговорення Форма роботи
Квітень
2021 р.

1. Інструменти впровадження
дистанційної освіти.

2. Шляхи апробації теоретичних 
знань під час практичної 
підготовки іноземних студентів.

Круглий стіл у межах 
щорічної Міжнародної
науково-практичної 
конференції «Формування 
мовного естетичного ідеалу 
засобами навчальних
дисциплін»; участь у
профорієнтаційній роботі 
кафедри

Вересень
2021 р.

1. Про вдосконалення методів та 
прийомів формування фахової 
компетентності здобувачів
вищої освіти за ОПП Середня 
освіта (Російська мова і 
зарубіжна література.
Англійська мова) другого рівня 
вищої освіти спеціальності 014 
Середня освіта. Мова і 
література (російська).

Засідання

Листопад
2021 р.

1. Про напрями подальшої 
співпраці.

2. Профорієнтаційна робота.
3. Робота з обдарованою

молоддю.

Засідання

Протягом 
року

1. Участь стейкхолдерів в
освітньому процесі.

2. Проведення методичних
тренінгів, майстер-класів,
вебінарів.

Голова експертної ради стейкхолдерів Гмиря Н.І.


