
Ухвали спільних засідань кафедри української мови і кафедри 

української літератури  

Протокол № 11 від 14.06.2016 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження освітніх програм 035 Філологія 035.01 

«Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти та 035 Філологія 035.01 «Українська мова і література» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

УХВАЛИЛИ: затвердити освітні програми 035 Філологія 035.01 «Українська 

мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 035 

Філологія 035.01 «Українська мова і література» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

Протокол № 3 від 23.10.2017 

IV. СЛУХАЛИ: Обговорення освітньої програми 035 Філологія 035.01 

«Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із 

зовнішніми стейкхолдерами.  

ВИСТУПИЛИ: Гарант освітньої програми, проф. Голянич Марія Іванівна 

розказала про освітню програму 035 Філологія 035.01 «Українська мова і 

література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та особливості її 

навчального плану. 

Зовнішні стейкхолдери висунули пропозиції щодо внесення до каталогу 

дисциплін вільного вибору студента освітніх компонентів, у змістовому 

наповненні яких буде акцентовано на регіональних особливостях освітньої 

програми. 

УХВАЛИЛИ: внести до каталогу дисциплін вільного вибору студента такі 

курси: «Діалектне слово в тексті і словнику», «Сучасний український 

літературний процес на Прикарпатті», «Літературне краєзнавство». 

Протокол № 8 від 12.03.2018 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Обговорення освітньої програми 035 Філологія 035.01 

«Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти із зовнішніми стейкхолдерами. 

ВИСТУПИЛИ: Гарант освітньої програми, проф. Голянич Марія Іванівна 

розказала про освітню програму 035 Філологія 035.01 «Українська мова і 

література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та особливості 

її навчального плану. 



Зовнішні стейкхолдери висунули пропозиції щодо внесення до каталогу 

дисциплін вільного вибору студента освітніх компонентів, орієнтованих 

на новітні тенденції розвитку лінгвістичної та літературознавчої науки. 

УХВАЛИЛИ: внести до каталогу дисциплін вільного вибору студента такі 

курси: «Основи соціолінгвістики», «Основи морфонології української 

мови», «Українське термінознавство: історія, стан, перспективи», 

«Традиційні і нові підходи в українській морфології», «Літературна 

діаспора середини ХХ століття», «Літературне угруповання «Логос»: 

контекстуальність ідейно-естетичних засад художнього мислення», 

«Літературний процес ХХІ ст.: традиції і новаторство», «Українська 

поезія в іменах». 

Протокол № 5 від 26.11.2019 

VІ. СЛУХАЛИ: Обговорення освітньої програми 035 Філологія 035.01 

«Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти із зовнішніми стейкхолдерами. 

ВИСТУПИЛИ:  

   – директор Івано-Франківської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені І. Франка Бабій Л. В., яка зазначила, що зміст ОП 

засвідчує різноаспектний підхід до визначення об’єктів вивчення та 

професійної діяльності бакалавра філології, що сприятиме досягненню 

цілей навчання; 

      – начальник відділу з питань державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців Івано-Франківської міської ради 

Струтинський В. О., який вважає позитивним оновлення й упорядкування 

ОП згідно зі Стандартом вищої освіти України зі спеціальності 035 

Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871); 

     – кандидат філологічних наук, директор Коледжу Університету 

Короля Данила Варварук І. В. з аналізом навчального плану ОП; на думку 

зовнішнього стейкхолдера, дисципліни навчального плану, наведені в 

ОП, орієнтовані на актуальні напрями, у межах яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра здобувача, а також спрямовані на 

підготовку компетентного конкурентноспроможного фахівця-філолога, 

здатного забезпечити ефективну діяльність освітнього (і не тільки) 

закладу; 

     – директор Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Телерадіоорганізація студія «Дзвони»» Зелінський Б. М., який відзначив 

як позитив продуману систему функціонування освітньої програми для 

студентів, які працевлаштовані (індивідуальний графік навчання, 

дистанційний контроль тощо); 



     – шеф-редактор всеукраїнського журналу «Споконвіку було 

Слово», директор підприємства «Медіа-центр Апостол» Івано-

Франківського Архієпального Управління УГКЦ (видавець журналу), 

член НСЖУ Терлецький Р., який підкреслив, що ОП чітко структуровано, 

логічно вибудовано послідовність функціонування задекларованих 

дисциплін, засвоєння яких дозволить зацікавленій особі набути ряд 

компетентностей. 

 

УХВАЛИЛИ: Освітня програма 035 Філологія 035.01 «Українська мова і 

література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти оновлена й 

упорядкована згідно зі Стандартом вищої освіти України зі спеціальності 

035 Філологія для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 871), має 

комплексний та цільовий підхід до підготовки бакалавра і відповідає 

вимогам, поставленим до такого типу документів. 

  Із врахуванням побажань стейкхолдерів та членів кафедри 

затвердити проєкт переліку освітніх компонентів ОП нового навчального плану 

(див. Додаток 1). 

 

Ухвали засідань кафедри української мови  

Протокол № 13 від 29.06.2017 

ІV. СЛУХАЛИ: Про підсумки виконання плану роботи кафедри за 2016 – 

2017 н. р. План навчально-методичної, організаційної, науково-дослідної, 

засідання кафедри, наукові та методичні семінари, виховна, громадська та інші 

види робіт виконані у повному обсязі. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити звіт про підсумки виконання плану роботи кафедри за 2016– 2017 

н. р. 

2. Оновити зміст навчальних дисциплін на наступний навчальний рік на основі 

сучасних наукових досягнень та інноваційних практик викладання української 

мови. 

Протокол № 11 від 22.06.2018 

І. СЛУХАЛИ: Звіт викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Індивідуальні плани роботи викладачів за 2017 – 2018 н. р. виконані у 

повному обсязі. 

https://kum.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/45/2020/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%9E%D0%9F.pdf



