
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «Англійська мова і література та друга іноземна мова» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта галузі знань 
галузі знань 01 «Освіта / педагогіка», спеціалізації «014 Середня освіта (англійська мова та 

література)»  на 2021 рік 
(засідання метод комісії кафедри англійської мови від 22.03.2021р) 

 
Пропозиції курсів Коментар до пропозиції 

Запропонуйте дисципліни на вибір з основної мови 

викладання іноземної мови для діток на 
інклюзії  

в ОПП є спецкурс - Організація навчання 
англійської мови за принципами інклюзії, 
також новий курс Організація навчання другої 
іноземної мови за принципами інклюзії доданий 
до ОПП 

Граматика  
Поглиблене вивчення граматики 

Граматика основної мови – обов’язкова 
дисципліна в ОПП 

Classes only for speaking 
Conversation 

в ОПП є вибірковий курс - Усне мовлення 
Також доданий новий вибірковий курс –
Стратегії спілкування іноземною мовою 
учасників освітнього процесу доданий до ОПП 

Дисципліни спрямовані на вивчення культури, 
історії та літератури  
Країнознавство 

в ОПП є вибіркові дисципліни - Історія 
Британської література /Сучасна література 
країни, мова якої вивчається/ Сучасна 
англомовна поезія 
та обов’язкова  - ЛКЗ основної мови 

Creative writing Новий вибірковий курс – Creative writing 
доданий до ОПП 

ділове мовлення в ОПП є вибірковий курс - Ділове писемне 
мовлення 

аналіз художнього тексту в ОППє вибірковий курс - Аналіз художнього 
тексту 

переклад не передбачається професійними 
компетентностями та програмними 
результатами навчання 

English for traveling, Business English, Colloquial 
speaking 
англійська за проф. спрямуванням (медична, 
юридична і т.д.) 

Новий вибірковий курс – Англійська мова  
різногалузевого вжитку доданий до ОПП 

Modern movies and art (not a highly theoretical 
course) 
Films discussion 

не передбачається професійними 
компетентностями та програмними 
результатами навчання 

навчальна практика Кількість кредитів збільшена до 25 

Фонетика в ОПП є вибірковий курс - Практична 
фонетика 

Запропонуйте дисципліни на вибір з другої мови 

Іспанська мова 
Італійська мова 
Румунська мова 
Німецька мова 
Французька мова 
Японська мова 
Китайська мова 

Викладацький склад факультету може 
забезпечити викладання німецької та 
французької мови, у разі появи дипломованих 
спеціалістів з інших мов, ці мови будуть 
запропоновані  

Запропонуйте дисципліни на вибір з інших галузей знань 



Веб дизайн, мас-медіа та політика 
Інформаційні технології, вміння працювати у 
Word Exel Power Point 
Географія 
Туризм 
Візуальна грамотність 
Сімейна психологія 
Криміналістика 
Основи права 
Мистецтво (спів, хор, малювання) 
physical education 
medicine 
Сучасна зарубіжна література 

ці пропозиції будуть передані до загально 
університетського переліку дисциплін вільного 
вибору студентів 

Які зміни для вдосконалення ОПП Ви рекомендуєте? 
• Сфокусованість на міжнародних екзаменах, 
креативності, дослідження потреб 21 століття 

 

у ході навчання студенти повинні отримати 
ґрунтовні знання з першої іноземної мови рівня 
С2, згідно з Загальноєвропейськими 
Рекомендаціями з мовної освіти, тому, за 
потреби, вони можуть підтверджувати ці знання 
міжнародними дипломами. Також їх рівень 
підготовки з методики викладання англійської 
мови дозволяє їм, за необхідності, здавати 
міжнародні іспити з Teaching Knowledge Test 
(TKT) 

• збільшити кількість годин основної іноземної 
мови  

• робити більший акцент на практичній 
підготовці основної та другої іноземної мови  
 

в ОПП 64 кредити для практичної підготовки 
спеціалістів з основної іноземної мови та 36 
кредитів для практичної підготовки спеціалістів 
з другої іноземної мови. За умови збільшення 
годин для практичної підготовки спеціалістів з 
викладання двох іноземних мов, інші 
професійні компетентності не будуть 
забезпечені достатньою кількістю годин 

• філософія, психологія, лексикологія 
стилістика, має бути дещо зменшені 

• виділити більше годин на стилістику та 
лексикологію 

Професійні компетентності спеціальності 
передбачають вивчення цих дисциплін. 
Вважаємо, що кількість годин та кредитів, 
відведених для них є оптимальними. За умови 
збільшення годин для викладання цих 
дисциплін, інші професійні компетентності не 
будуть забезпечені достатньою кількістю годин 

• To add more practical classes on Methodology  в ОПП додано годин для практики з викладання 
основної мови – загалом – 25 
Нова вибіркова дисципліна - Основи методики 
викладання другої іноземної мови в ЗЗСО – 
додана до ОПП 

• Вивчати країнознавство протягом 3-4 курсів  За умови збільшення годин для викладання цих 
дисциплін, інші професійні компетентності не 
будуть забезпечені достатньою кількістю годин 

• Замінити предмети, результати яких важко 
застосувати в реальному житті(мається на 
увазі, що знання з отриманих предметів дуже 
важко монетизувати, або через 
невикористання вони забуваються) на 
необхідні( Фонетика, Риторика, та інші) 

Професійні компетентності спеціальності 
передбачають вивчення цих дисциплін. 

• Виключення з програми однакових за 
змістом предметів (Unlock- Coversation) 

Дисципліни не є ідентичними і сприяють 
мовній підготовці викладача іноземної мови 

 


