
Лаврусенко  Марія Іванівна
29/12/2021

Про громадське обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта
(українська мова і література) та Психологія (Практична психологія)» першого
(бакалаврського)  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  014  Середня  освіта
(Українська мова література) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені

Володимира Винниченка
2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:

Проєкт освітньої програми «Середня освіта (українська мова і  література) та
Психологія  (Практична  психологія)»  першого  (бакалаврського)  рівня  вищої
освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова література) галузі
знань: 01 Освіта/Педагогіка.

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій.
Проєкт  програми  було  розміщено  29.11.2021  року  на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира
Винниченка  (https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/3_
%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D1%83%D0%BA%D1%80_%D0%BC%D0%BE
%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%82._%D0%9F
%D1%81%D0%B8%D1%85._docx.pdf ). 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24.12.2021
року на електронну адресу: mlavrusenko@ukr.net. 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
В  обговоренні  взяв  участь  доктор  філологічних  наук,  професор, завідувач
кафедри української літератури та теорії літератури Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка П.В. Іванишин

 
4.  Інформація  про  пропозиції,  що  надійшли  до

Центральноукраїнського  державного  педагогичного  университету  імені
Володимира Винниченка за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшли зауваження і пропозиції від
одного респондента. 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 
Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: надійшла одна пропозиція, але

вона не може бути врахована, оскільки стосується блоку вибіркових дисциплін. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

громадського  обговорення  проєкту  освітньої  програми  «Середня  освіта
(українська  мова  і  література)  та  Психологія  (Практична  психологія)»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня
освіта (Українська мова література) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Редакція
проєкту
програми

Пропозиції до
проєкту програми 

Автор Інформація  про  врахування
пропозицій та зауважень 

«Перелік
компонент
освітньо-
професійної
програми  та  їх
логічна
послідовність…
Вибіркові
дисципліни
(вільний  вибір
студента)….
1  дисципліна  з
переліку… 
і т.д.)

Розробити  такі
навчальні  дисципліни
(у вибірковому циклі),
у  яких  би
поєднувалися
літературознавчі  та
психологічні підходи. 

П.В.
Іванишин

Зауваження  не  може  бути
враховане,  оскільки  воно
стосується  вільного  вибору
студента.  Викладачам
випускових  кафедр
рекомендовано  розробити
вибіркові  дисципліни,  які
будуть  поєднувати
літературознавчі  та
психологічні  підходи  до
аналізу художніх творів


