
Витяг із протоколу № 10 

засідання кафедри української літератури  

Факультету філології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

від 11 травня 2022 року 

 

 ПРИСУТНІ:  

завідувач кафедри української літератури, д.ф.н., проф. Хороб С.І., 

д.ф.н., проф. Голод Р.Б, д.ф.н., проф. Мафтин Н.В., д.ф.н., проф. Піхманець Р. 

В., д.ф.н., проф. Солецький О. М., к.ф.н., д.ф.г., доц. Мочернюк Н. Д., доц. 

Баран Є.М., к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М., к.ф.н., доц. Залевська О.М., к.ф.н., 

доц. Процюк Л.Б., к.ф.н., доц. Курінна Н.С., к.п.н., проф. Слоньовська О.В., 

лаборант Грицюк М. С., студенти 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта 

(українська мова і література). 

 

         ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

Про внесення змін та підготовку до впровадження в дію навчального плану 

ОП «Середня освіта (українська мова і література) першого бакалаврського 

рівня вищої освіти. 

 

         СЛУХАЛИ: обговорення оновленого навчального плану освітньої 

програми 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти (гарант – професор Мафтин Н. В.). У 

процесі оновлення освітньої програми  й коригування навчального плану 

було враховано побажання стейкхолдерів, студентів та випускників 

спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), експертів 

Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, висловлені у процесі 

останньої акредитації, а також уведено нові освітні компоненти. 

 



     ВИСТУПИЛИ: 

Викладачі д.ф.н., проф. Хороб С. І., д.ф.н., проф. Голод Р.Б, д.ф.н., 

проф. Мафтин Н.В., д.ф.н., проф. Піхманець Р. В., д.ф.н., проф. Солецький О. 

М., к.ф.н., доц. Вівчарик Н.М., к.ф.н., доц. Залевська О.М., к.ф.н., доц. 

Процюк Л.Б., к.ф.н., доц. Курінна Н.С., а також студенти групи УМЛс/о-41 

Василина Тимінська, Олеся Рачківська, Олеся Сенчук та інші.  

Студенти закцентували на тому, що необхідно збільшити кількість 

годин для вивчення фахових дисциплін, які розширять та поглиблять 

теоретичну підготовку в галузі. Натомість годин з педагогіки і психології 

цілком вистачає для здобуття компетентності у роботі з дітьми.  

На думку студентів, краще звернути увагу на дисципліни, в яких вони 

набули б навичок практичного спрямування, як от тонкощі роботи з 

документацією, перевірка зошитів, позакласна і гурткова роботи, тощо. 

Професор Мафтин Н. В., зауважила, що в  новому навчальному плані це 

може бути втілено у дисципліні "Вступ до спеціальності".  

 Шодо практик, то здобувачі освіти виявили бажання не об’єднувати 

навчальні фольклорну та діалектологічну практики , адже  для студентів вони 

є не менш важливими, ніж виробничі навчально-виховні практики в освітніх 

закладах. 

           

             УХВАЛИЛИ: Після продуктивного обговорення більшістю голосів 

вирішено оновлений план винести на розгляд методичних та Вчених рад 

факультету й університету з метою введення його в дію у новому 

навчальному році. 

 

Завідувач кафедри  

української літератури                                                 проф. Хороб С. І. 

Секретар                                                                              Грицюк М.С. 



 


