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ПРОТОКОЛ № 3 

засідання експертної ради стейкхолдерів освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

від 15 травня 2020 року 

 

Голова: Закорко В. В. – голова експертної ради стейкхолдерів, методист 

Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської 

міської ради 

Секретар: Зякун А. – магістрантка факультету ФІСФ 

 

Присутні: 

Семеног Олена Миколаївна – гарант освітньо-професійної програми Середня 

освіта (Українська мова і література. Англійська мова); 

Коваленко  Андрій  Миколайович  –  кандидат філологічних наук, доцент, 

декана ФІСФ; 

Кириленко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, заступник 

декана ФІСФ; 

Дігтяр Оксана Анатоліївна – заступник директора з навчальної роботи 

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка; 

Закорко Вікторія Вікторівна – методист Інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради; 

Єременко Інна Володимирівна – учитель англійської мови Комунальної 

установи Сумської класичної гімназії Сумської міської ради; 

Симоненко Тетяна Володимирівна – завідувач кафедри методики навчання 

стилістики культури української мови Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи Херсонського 

державного університету, доктор педагогічних наук, професор; 

Зякун Аліна – магістрантка факультету ФІСФ; 

Ячменик Марина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, керівник центру 

забезпечення якості вищої освіти. 

 
 

І. СЛУХАЛИ: 

Закорко В.В., голову експертної ради, про доцільність удосконалення змісту 

освітніх компонентів освітньо-професійної програми Середня освіта 

(Українська мова і література. Англійська мова). 



ВИСТУПИЛИ: 

Проф. Семеног О.М. наголосила на необхідності оновлення ОК 

«Сучасна українська мова: актуальні питання» аспектами щодо актуальних 

напрямів у розвитку сучасного словникарства та граматики. 

Проф. Симоненко Т. В. зазначила, що в ОК «Методика навчання 

української мови в ЗЗСО» потрібно врахувати положення Нової української 

школи, проєкту Державного стандарту базової освіти, навчальної програми з 

української мови для профільного навчання учнів закладів загальної 

середньої освіти (10–11 кл.), рекомендованої МОН України. 

Єременко І. В., учитель англійської мови КУ Сумської класичної 

гімназії Сумської міської ради, запропонувала в зміст ОК «Англійська мова» 

додати обговорення актуальних питань «What is media literacy? Why to be 

critical about the media?». 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Удосконалити зміст освітніх компонентів освітньо-професійної 

програми Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) з 

урахуванням внесених пропозицій. 

(Результати голосування: за – 9, проти – немає, утримались – немає). 

 
 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Закорко В.В., голову експертної ради, про якість навчання в умовах 

пандемії «Covid-19». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Зякун А., здобувач вищої освіти за освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), зазначила, 

що наявна система з елементами дистанційної освіти, за якою здійснюється 

підготовка фахівців, відповідає вимогам і підвищить якість підготовки 

фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

Додаткова предметна спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська). 

Дігтяр О. А., заступник директора з навчальної роботи Сумської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка, зазначила, 

що лише включення елементів дистанційної освіти в умовах пандемії «Covid- 

19» може забезпечити процес професійної підготовки фахівців за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) Додаткова 

предметна спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Запроваджувати комбіновану форму навчання в умовах пандемії 

«Covid-19» з метою збереження здоров’я учасників навчального процесу і 

забезпечення високої якості підготовки фахівців. 

(Результати голосування: за – 9, проти – немає, утримались – немає). 
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