
В обговоренні проекту ОПП взяло участь 116 студентів ОР «бакалавр» (1 курс – 32%; 2 курс – 37 %; 3 
курс – 13 %; 4 курс – 17 %). Більшість студентів денної форми навчання (102 – 88%). 
Більшість студентів погоджуються з твердженням, що отримані результати навчання зроблять їх 
конкурентоспроможними на ринку праці 

 
Велика кількість студентів також вважає, що виокремлені кредити на практичну підготовку формують 
практичні навички 

 
Освітні компоненти ОПП, на думку більшості студентів, дозволяють сформувати навички soft skills 

 
Достатніми є, на погляд переважної кількості студентів, кредити, виділені в ОПП на мовну підготовку 
здобувачів вищої освіти з основної іноземної мови (Reading, Writing, Listening, Speaking, Academic 
English)  



 
Однак, не всі дисципліни, запропоновані на вибір з другої іноземної мови, на думку студентів, 
відповідають їх потребам та інтересам 

 
Не всі студенти переконані, що програма стимулює до науково-дослідницької діяльності 

 
Також студенти не впевнені, що ОПП дозволяє сформувати індивідуальну траєкторію навчання через 
вибіркові дисципліни 



 
Висловлені пропозиції до освітньої програми студентів та коментарі робочої групи програми наведені у 
нижченаведеній таблиці 
 
Запропонуйте дисципліни на вибір з основної мови. 
Аналіз сучасного англомовного медіадискурсу 
Граматика  
Speaking 
Conversation 
Дисципліни спрямовані на вивчення культури, історії та літератури країни, мова якої 
вивчається 
Країнознавство 
Creative writing 
ділове мовлення 
 
Запропонуйте дисципліни на вибір з другої мови. 
Іспанська мова 
Італійська мова 
Румунська мова 
Німецька мова 
Французька мова 
Японська мова 
Китайська мова 
 
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 
Сучасна зарубіжна література 
 
Які зміни для вдосконалення ОПП Ви рекомендуєте? 
Сфокусованість на міжнародних екзаменах, креативності, дослідження потреб 21 століття 



збільшити кількість годин основної іноземної мови 
робити більший акцент на практичній підготовці основної та другої іноземної мови 
філософія, психологія, лексикологія стилістика, має бути дещо зменшені 
виділити більше годин на стилістику та лексикологію 
more practical classes on Methodlogy 
вивчати країнознавство протягом 3-4 курсів 
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) 
виключення з програми однакових за змістом предметів (Unlock- Coversation) 
я вважаю, що ніяких змін не потрібно 
 
з урахуванням побажань та рекомендацій студентів, пропонуємо наступні вибіркові дисципліни до ОПП  
«Англійська мова і література та друга іноземна мова» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта  

• Професійне мовлення вчителя другої іноземної мови (нім./франц.) /Основи методики викладання 
другої іноземної мови в ЗНЗ (нім./франц.)/ Організація навчання другої іноземної мови за 
принципами інклюзії; 

• Creative writing 


