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Протокол № 1 
засідання робочої групи стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

18 жовтня 2018 року

Голова засідання Іванова І.Б.

Секретар засідання Савченко З.В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К., викладач Мовчан Т. В.

Порядок денний

1. Про використання досвіду закордонних ВЗО в напрямку інтернаціоналізації 
вищої освіти та модернізації методів навчання.

2. Про вибір оптимальних форм і методів навчальної роботи з українськими та 
іноземними студентами.

І. СЛУХАЛИ: Про використання досвіду закордонних ВЗО в напрямку 
інтернаціоналізації вищої освіти та модернізації методів навчання.

ВИСТУПИЛИ: Савченко З.В., яка поділилася досвідом, отриманим під час 
стажування, що відбувалося на базі Економічного університету м. Краків (Польща). 
Програма стажування передбачала роботу в межах трьох модулів, що складалися з 
лекційних курсів, семінарів-тренінгів, консультацій та індивідуальної роботи. За 
період дистанційного навчання (1-й та ІІ-й модулі) були прослухані онлайн-лекції 
викладачів Краківського Економічного Університету, що стосувалися питань 
інтернаціоналізації вищої освіти, специфіки окремих європейських систем вищої 
освіти, міжнаціональної комунікації, модернізації методів навчання, використання 
IT-технологій в освітньому процесі. Під час виїзного Ш-го модуля було продовжено 
курс лекцій з означених питань та проведено передбачені програмою стажування 
семінари, тренінги, майстер-класи, консультації, а також Міжнародну наукову 
конференцію «Інтернаціоналізація як виклик для вищих навчальних закладів: 
перспективи України та Польщі». Доповідач відзначила належну увагу закордонних 
колег до використання проектних та IT-технологій в освітній практиці, а також 2



вагому роль програм дистанційної роботи зі студентами, що належним чином 
реалізує принцип студентоцентризму. Під час виступу були представлені 
мультимедійні презентації методичних напрацювань польських викладачів; 
Пахненко І.І., яка відзначила необхідність використання візуалізації в ході вивчення 
окремих тем мовознавчих дисциплін; Медвідь Н.О., котра наголосила на важливості 
формування цифрової грамотності сучасних студентів та відзначила ефективність 
презентованих технологій перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу; Мовчан 
Т.В., яка відзначила позитивні моменти дистанційної освіти студентів, однак 
висловила сумнів у доцільності повної відмови від традиційних вузівських занять.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома.

II. СЛУХАЛИ: Про вибір оптимальних форм і методів навчальної роботи з 
українськими та іноземними студентами.

ВИСТУПИЛИ: Монжалєй Т.К., яка охарактеризувала проблеми, що 
виникають у процесі навчання іноземних студентів; Іванова І.Б., котра вказала на 
різницю в базовій підготовці українських та іноземних студентів, відзначила 
необхідність адаптувати методику викладання окремих дисциплін відповідно до 
індивідуальних можливостей засвоєння навчального матеріалу, наголосила на 
підвищенні питомої ваги формування практичних навичок студентів.

УХВАЛИЛИ:
Використовувати диференційований підхід до викладання фахових дисциплін 

українським та іноземним студентам. Надавати перевагу формам і методам 
практичної мовленнєвої і літературознавчої підготовки студентів.

Голова засідання

Секретар

І.Б. Іванова

З.В. Савченко
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Протокол № 2 
засідання робочої труни стейкхолдсрів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

19 грудня 2018 року

Голова засідання

Секретар засідання

Іванова І. Б.

Савченко З.В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К., директор Жовтневої спеціалізованої 
школи І-ІП ступенів Білопільського району Сумської обл. Щербина В.Я.; 
учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної літератури 
Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів №10 Сенчуріна Л.Є.; 
учитель російської мови і зарубіжної літератури комунальної установи 
Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів №18 Сумської міської 
ради Пархоменко Л.В.; заступник директора з навчально-виховної 
роботи КУ Сумська класична гімназія Сумської міської ради Гмиря Н.І.

Порядок денний

1. Методичний семінар «Стратегії вивчення зарубіжної літератури в ЗСО».
2. Напрями взаємодії викладачів кафедри російської мови, зарубіжної 

літератури та методики їх викладання в межах практичної підготовки 
студентів-філологів.

І. СЛУХАЛИ: Доповідь Сенчуріної Л.Є., учителя зарубіжної літератури 
Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів №10, яка презентувала авторський 
методичний кейс, покликаний забезпечити належний рівень формування читацької 
культури і літературознавчої компетентності сучасних школярів.

ВИСТУПИЛИ: Савченко З.В., яка відзначила оригінальність та дієвість 
представлених методичних розробок; П’ятаченко С.В., котрий висловив свої 
побажання щодо вдосконалення форм упровадження окремих навчальних стратегій; 
Тєлєтова С.Г., яка наголосила на необхідності використання досвіду кращих 
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педагогів-практиків у ході підготовки майбутніх учителів російської мови і 
зарубіжної літератури.

УХВАЛИЛИ:
Прийняти інформацію до відома. Удосконалювати викладання дисциплін 

методичного циклу шляхом співпраці з учителями ЗСО м. Суми та Сумської 
області.

II. СЛУХАЛИ: Про напрями взаємодії викладачів кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання в межах практичної підготовки 
студентів-філологів.

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри російської мови, зарубіжної літератури та 
методики їх викладання Іванова І.Б., яка наголосила, що лише систематична 
співпраця викладачів ЗВО та вчителів ЗСО може забезпечити належний рівень 
практичної підготовки студентів до якісного виконання професійних обов’язків; 
доцент Пахненко 1.1., котра окреслила спільну мету й завдання готувати якісних 
фахівців-словесників, яку щорічно реалізовують методисти вузу і вчителі шкіл під 
час виробничої педагогічної практики; учитель російської мови і зарубіжної 
літератури комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 18 
Сумської міської ради Пархоменко Л.В., яка поділилась своїми спостереженнями 
щодо динаміки рівня фахової компетентності студентів-практикантів за останні 
роки, засвідчила якісну професійну підготовку студентів-русистів громадян України 
та вказала на труднощі, які виникають під час виробничої практики в іноземних 
студентів; доцент Медвідь Н.О., яка запропонувала використовувати досвід кращих 
учителів у ході проведення лекційних і практичних занять з методики навчання 
російської мови і зарубіжної літератури з метою всебічного формування необхідних 
професійних навичок; доцент Телешова С.Г., яка запропонувала долучати 
представників освітянської спільноти до обговорення освітніх програм та шляхів 
досягнення програмних результатів навчання.

УХВАЛИЛИ:
Посилити взаємодію між викладачами кафедри російської мови, зарубіжної 

літератури та методики їх викладання і вчителями м. Суми й Сумської області задля 
ефективної співпраці в напрямку підготовки конкурентоспроможних фахівців у
галузі педагогічної освіти.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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Протокол № З 
засідання робочої групи стейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

14 березня 2019 року

Голова засідання

Секретар засідання

Іванова І. Б.

Савченко 3. В.

Присутні: канд. пед. наук, 
Пахненко 1.1.;
канд. філол. наук, 
П’ятаченко С. В.;

доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 

доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; викладач

Мовчан Т. В.; директор Жовтневої спеціалізованої школи І-ІП ступенів 
Білопільського району Сумської обл. Щербина В.Я.; заступник 
директора з навчально-виховної роботи КУ Сумська класична гімназія 
Сумської міської ради Гмиря Н.І.; директор Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №2 Охтирської міської ради 
Сумської області Бондаренко С.А.; директор Лебединської 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №3, старший учитель російської 
мови і зарубіжної літератури Фролова Т.І.; директор Межирицької 
загальноосвітньої школи І-ІП ступенів Лебединської районної ради 
Сумської області Брюшенко Л.І.

Порядок денний

1. Обговорення якості реалізації програмних результатів навчання за освітньою 
програмою Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня 
вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі 
знань 01 Освіта / Педагогіка (2017 р.).

І. СЛУХАЛИ:
Про особливості й результативність навчання здобувачів вищої освіти за ОП 

Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти 
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі знань 01 
Освіта / Педагогіка (2017 р.). 6



ВИСТУПИЛИ:
Завідувач кафедри Іванова І. Б., яка доповіла, що ОП Середня освіта 

(Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти спеціальності 
014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі знань 01 Освіта / 
Педагогіка була розроблена колективом викладачів кафедри і впроваджена СумДПУ 
імені А.С. Макаренка в 2017 році. Діюча ОП враховує вимоги Закону України «Про 
вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. Мета освітньої програми - 
підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі середньої 
освіти (російська мова і зарубіжна література), здатного забезпечити ефективну 
діяльність загальноосвітнього закладу, де цілеспрямовано виховується й 
розвивається особистість; сформувати у студентів поглиблений інтерес до певних 
галузей середньої освіти для подальшого навчання, мовні, мовленнєві та 
соціокультурні компетентності, які мають стати основою для здобуття кваліфікації 
учителя російської мови і літератури та іноземної мови з урахуванням майбутніх 
професійних потреб.

Доцент Савченко 3. В., яка повідомила, що програма ґрунтується на сучасних 
наукових знаннях про цілі і цінності педагогічної освіти та методики навчання мови 
і літератури у навчальних закладах, про традиційні та інноваційні підходи до 
вирішення проблем педагогічної освіти. ОП складається з освітніх компонент, 
необхідних для якісної підготовки вчителя російської мови і зарубіжної літератури.

Доцент Тєлєтова С.Г., яка відзначила, що загалом ОП відповідає вимогам до 
сучасної філологічної освіти, підтвердила свою ефективність у межах підготовки 
конкурентоспроможних учителів російської мови і зарубіжної літератури, але з 
урахуванням зростання кількості іноземних студентів, що виявили бажання 
отримати відповідну спеціальність у СумДПУ імені А.С. Макаренка, потребує 
певного вдосконалення.

Бондаренко С.А., директор Охтирської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів 
№2 Охтирської міської ради Сумської області, яка з позиції роботодавців порадила 
збільшити питому вагу практичної підготовки студентів, що в майбутньому стане 
запорукою їх швидкої адаптації до нових професійних умов, сформує навички 
ефективної взаємодії з учнями та колегами, навчить долати комунікативні бар’єри.

Гмиря НІ., заступник директора з навчально-виховної роботи КУ Сумська 
класична гімназія Сумської міської ради, яка відзначила необхідність враховувати 
сучасний запит на знання іноземної мови, вільне володіння комп’ютерними 
технологіями, а також акцентувала важливість формування навичок самостійного 
керування навчальним процесом та відповідальності за прийняті рішення.

Доцент Медвідь Н. О., яка запропонувала мотивувати студентів до 
професійного самовдосконалення шляхом урізноманітнення комплексу вибіркових 
дисциплін, а також зазначила, що якісна підготовка студентів можлива за умови їх 
особистої зацікавленості у процесі навчання та безпосередньої участі у процесі 
розробки нової редакції освітньої програми.

Доцент Пахненко 1.1, відзначила, що іноземним студентам першого року 
навчання важко адаптуватися до українських освітніх реалій, тому бажано було б 
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допомогти їм у цьому процесі шляхом уведення/вдосконалення пропедевтично- 
адаптивних навчальних дисциплін.

УХВАЛИЛИ:
1. Визнати ОП Середня освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого 

рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література 
(російська)) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 2017 року такою, що 
відповідає основній освітній меті, але потребує вдосконалення з 
урахуванням нових обставин реалізації навчальних завдань.

2. Створити робочу групу у складі викладачів кафедри російської мови, 
зарубіжної літератури та методики їх викладання і представників 
потенційних роботодавців для перегляду та вдосконалення ОП Середня 
освіта (Російська мова і зарубіжна література) першого рівня вищої освіти 
спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) галузі знань 
01 Освіта / Педагогіка на 2020-2021 навчальний рік.

3. Відповідальною за створення проектної групи призначити доцента 
Тєлєтову С.Г.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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Протокол № 4 
засідання робочої групи сгейкхолдерів 

кафедри російської мови, зарубіжної літератури 
та методики їх викладання

Факультет іноземної та слов’янської філології 
Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка

26 квітня 2019 року

Голова засідання

Секретар засідання

Іванова І. Б.

Савченко 3. В.

Присутні: канд. пед. наук, доцент Іванова І. Б., канд. пед. наук, доцент 
Пахненко 1.1.; канд. філол. наук, доцент Тєлєтова С. Г.; 
канд. філол. наук, доцент Медвідь Н. О.; канд. філол. наук, доцент 
П’ятаченко С. В.; канд. філол. наук, доцент Савченко 3. В.; канд. філол. 
наук, доцент Монжалєй Т. К., викладач Мовчан Т. В.; учитель російської 
мови і зарубіжної літератури Жовтневої спеціалізованої школи І-ІП 
ступенів Білопільського району Сумської обл. Коник Л.М.; учитель 
зарубіжної літератури КУ Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів 
№17 Черняк І.Г.; учитель зарубіжної літератури КУ Сумська 
спеціалізована школа І-ІП ступенів №7 Іваненко Н.В.; старший учитель 
російської мови і зарубіжної літератури КУ Сумська загальноосвітня 
школа І-ПІ ступенів №18 Боровик О.А.; методист, учитель російської 
мови і зарубіжної літератури КУ Сумська загальноосвітня школа №18 
Пархоменко Л.М.; учитель вищої категорії, старший учитель зарубіжної 
літератури Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів №10 
Сенчуріна Л.Є.

Порядок денний

1. Круглий стіл «Перспективи навчання російської мови і зарубіжної 
літератури на сучасному етапі розвитку української освіти» в рамках Міжнародної 
науково-практичної конференції «Формування мовного естетичного ідеалу засобами 
навчальних дисциплін» (за участі викладачів кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання та вчителів м. Суми й Сумської області)

І. СЛУХАЛИ: Про стан та перспективи розвитку української школи в цілому 
та навчання російської мови і зарубіжної літератури зокрема.
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ВИСТУПИЛИ: Іванова І.Б., завідувач кафедри російської мови, зарубіжної 
літератури та методики їх викладання, яка привітала ініціативу освітянської 
спільноти колективно обговорювати методичні досягнення й виклики, з якими на 
сьогодні доводиться мати справу викладачам і вчителям області; Пархоменко Л.М., 
методист, учитель російської мови і зарубіжної літератури КУ Сумська 
загальноосвітня школа №18, яка відзначила, що, попри складні політичні обставини, 
вивчення російської мови для окремих регіонів Сумщини залишається актуальним, а 
отже необхідно докладати спільних зусиль, аби поєднати якісне навчання з 
вихованням патріотичних почуттів школярів; Сенчуріна Л.Є., учитель вищої 
категорії, старший учитель зарубіжної літератури Сумської спеціалізованої школи I- 
III ступенів №10, котра презентувала власні методичні напрацювання в межах 
організації роботи факультативу з російської мови; Боровик О.А., старший учитель 
російської мови і зарубіжної літератури КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІП 
ступенів №18, яка поділилася своїми враженнями від співпраці зі студентами 
спеціальності «Мова і література (російська)» під час педагогічної практики та 
відзначила належний рівень їх компетентності в поєднанні з творчим підходом до 
виконання обов’язків учителя; Іваненко Н.В., учитель зарубіжної літератури КУ 
Сумська спеціалізована школа І-ІП ступенів №7, котра розповіла про особливості 
адаптації до професії вчителя молодих спеціалістів - випускників спеціальності 
«Мова і література (російська)» СумДПУ імені А.С. Макаренка; Медвідь Н.О., 
доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання, 
котра відзначила важливість літературної освіти сучасної молоді і поділилася 
власним баченням удосконалення методики навчання зарубіжної літератури в 
школі.

УХВАЛИЛИ: Прийняти інформацію до відома.

Голова засідання

Секретар

І. Б. Іванова

3. В. Савченко
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