
Наталія Маслова
28/12/2021

Про громадське обговорення проєкту Освітньо-професійної програми «Середня
освіта (Географія та Мова і література (англійська))» зі спеціальностей 014.07

Середня освіта (Географія) та  014.02 Середня освіта (Мова і література
(англійська)) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 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  Освітньо-професійної  програми  «Середня  освіта  (Географія  та  та

Мова  і  література  (англійська))»  зі  спеціальностей  014.07 Середня  освіта
(Географія) та   014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.
Проєкт програми було розміщено 29 листопада 2021 року на офіційному вебсайті
Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені  Володимира
Винниченка  (https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/11_
%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F-2022_
%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE
%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B0_
%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%BB
%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B
0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C
%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE
%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F.pdf) 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до  24 грудня 2021
року на електронну адресу:  n.m.maslova@cuspu.edu.ua 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 
 Маслова  Наталія  Миколаївна,  кандидат  географічних  наук,  старший

викладач  кафедри  природничих наук,  хімії,  географії  та  методик  їхнього
навчання Центральноукраїнського державного педагогічного  університету
імені Володимира Винниченка;

 Мирза-Сіденко  Валентина  Миколаївна,  кандидат  біологічних  наук,
доцент,  доцент  кафедри  природничих  наук,  хімії,  географії  та  методик
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https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/11_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%9E%D0%9F-2022_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
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їхнього  навчання  Центральноукраїнського  державного  педагогічного
університету імені Володимира Винниченка;

 Онойко  Юрій  Юрійович,  кандидат  географічних  наук,  доцент  кафедри
природничих  наук,  хімії,  географії  та  методик  їхнього  навчання
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира Винниченка;

 Шандрук  Світлана  Іванівна,  доктор  педагогічних  наук,   професор,
завідувач  кафедри  лінгводидактики  та  іноземних  мов
Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира Винниченка;

 Хлань Людмила Миколаївна,  стейкголдер,  завідувач  науково-методичної
лабораторії  природничо-математичних  дисциплін  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти
імені Василя Сухомлинського»;

 Павленко  Світлана  Олександрівна,  стейкголдер,  представник
роботодавців,  директор  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  м.
Кропивницький;

 Базеко  Інна  Мусіївна, стейкголдер,  директор  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 2 Кропивницької міської ради Кіровоградської області.

 Тоток  Тетяна  Анатолівна, стейкголдер,  вчитель  географії  комунального
закладу  "Навчально-виховне  об’єднання  №  35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;

 Божко  Наталя  Василівна,  стейкголдер, вчитель  англійської  мови  КЗ
«Ліцей»Науковий» Міської ради міста Кропивницького;

 Григоренко  Валентина  Анатоліївна,  стейкголдер,  вчитель  англійської
мови КЗ «Ліцей»Науковий» Міської ради міста Кропивницького;

 Баліцька  Анна  Олександрівна, представник  органів  студентського
самоврядування,  студентка  групи  ГМ19Б  природничо-географічного
факультету  Центральноукраїнського  державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського 
державного педагогічного университету імені Володимира Винниченка за 
результатами обговорення: 

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  пропозиції від  трьох
респондентів.

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

1. Хлань  Людмила  Миколаївна запропонувала  перенести  дисципліну
«Інноваційні  технології  навчання  географії»  з  8  у  7  семестр,



аргументуючи тим, що всі методичні дисципліни доцільно викладати
до виробничої (педагогічної) практики у школі.

2. Базеко Інна Мусіївна  запропонувала  оптимізувати назви навчальних
практик, а саме зробити назви більш загальними, а деталізувати зміст
практик у робочих програмах.

3. Шандрук  Світлана  Іванівна  запропонувала  перенести  дисципліну
“Література  Англії”  з  7  у  8  семестр,  аргументуючи  тим,  що  таким
чином  більш  раціонально  будуть  розподілені  дисципліни  другої
спеціальності  між  семестрами  і  більше  часу  у  студентів  буде  на
опрацювання літературних джерел.

Пропозиції враховано.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту Освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія та Мова і

література (англійська))» зі спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія) та  014.02 Середня освіта (Мова і
література (англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Редакція проєкту
програми

Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про врахування
пропозицій та зауважень 

ОК  25  «Інноваційні
технології  навчання
географії» у 8 семестрі

Перенести  дисципліну
«Інноваційні  технології
навчання географії» з  8 у
7  семестр  з  метою
завершення  методичних
дисциплін  до  початку
виробничої  (педагогічної)
практики у школі

Хлань  Людмила
Миколаївна

Враховано.  ОК  25  «Інноваційні
технології  навчання  географії»
перенесено у 7 семестр

ОК  36  Комплексна
географічна  (топографічн,
метеорологічна,
гідрологічна) практика

Оптимізувати  назву
навчальної  практики,
зробити  назву  більш
загальною,  а  зміст
практик  деталізувати  у
робочій програмі.

Базеко Інна Мусіївна Враховано.  Назву  навчальної
практики  змінено  на  «Комплексна
географічна практика».

ОК 37 Комплексна фізико-
географічна
(геоморфологічна,
геологічна,  грунтознавча,
ландшафтознавча,

Оптимізувати  назву
навчальної  практики,
зробити  назву  більш
загальною,  а  зміст
практик  деталізувати  у

Базеко Інна Мусіївна Враховано.  Назву  навчальної
практики  змінено  на  «Комплексна
фізико-географічна практика».
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туристична) практика робочій програмі.

ОК 29 Література Англії у 7 
семестрі

Перенести  дисципліну
“Література Англії” з 7 у
8  семестр  задля
забезпечення  більш
раціонального  розподілу
дисциплін  спеціальності
014.02  Середня  освіта
(Мова  і література
(англійська))  між
семестрами,  що  дасть
можливість  студентам
приділити більше часу на
опрацювання
літературних джерел.

Шандрук  Світлана
Іванівна

Враховано.  ОК  29  «Література
Англії» перенесено у 8 семестр
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