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Про громадське обговорення проекту освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Українська мова і література)  

та редагування й основи копірайтингу 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

1. Найменування закладу освіти, який проводив обговорення: 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка (кафедра української мови та журналістики).  

2. Назва проєкту освітньої програми, що виносився на 

обговорення: 

Проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова 

і література)та редагування й основи копірайтингу першого (бакалаврського) 

рівня освіти на 2022–2023 роки. 

Громадське обговорення проводилось у формі електронних 

консультацій. Проєкт ОПП був розміщений 29.11.2021 на офіційному вебсайті 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-

obgovor/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_%D1%83%D0%BA%D1%80-

%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%

D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80_17.05.pdf  

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймалися до 24.12.2021на 

електронну адресу: kyryluk@ukr.net 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В обговоренні взяли участь: 

1) Аннікова Оксана Миколаївна – кандидат філологічних наук, 

директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників 

м. Олександрії Кіровоградської області;  

2) Коваленко Наталія Євгенівна – викладач української мови та 

літератури Олександрійського педагогічного фахового коледжу 

ім. В. О. Сухомлинського; 
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3) Плоха Віра Анатоліївна – учитель української мови та літератури,  

учитель вищої категорії Кременчуцький ліцей №4 «Кремінь» Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

4) Сливюк Ольга Володимирівна – учитель української мови та 

літератури НВК «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ 

ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

5) Белінська Олена Олександрівна – редактор видання 

"Новомиргородські вісті", Кіровоградська область. 

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка за результатами обговорення: 

Під час громадського обговорення надійшли зауваження й пропозиції 

від одного респондента. 

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до проєкту: усього 3: 2 враховані частково, 1 

врахована. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми Середня освіта (Українська мова і література) та 

редагування й основи копірайтингу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

 

Редакція проєкту ОПП Пропозиції до проєкту ОПП Автор 
Інформація про врахування 

пропозицій та зауважень 
1. Проєкт освітньо-професійної програми 

Середня освіта (Українська мова і література)  

та редагування й основи копірайтингу 

першого (бакалаврського) рівня освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Українська 

мова і література) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка 

 

1. Для спеціалізації «редагування й 

копірайтинг» варто додати окремі 

дисципліни, які формують уміння 

орієнтуватися в алгоритмах розповсюдження 

тексту, СЕО, алгоритми роботи соцмереж. 

Белінська Олена - 

редактор видання 

"Новомиргородські вісті", 

Кіровоградська область. 

 

Частково враховано 
Окремі дисципліни уведені не 

будуть, однак формування 

таких умінь і навичок буде 

досягнуто під час уведення 

окремих змістових модулів до 

програм фахових дисциплін.  
 

2. Гостро стоїть необхідність редактора 

знатися на авторському праві, на тому, як 

захистити себе в суді, а також механізмі 

оподаткування.  

Частково враховано 
Передбачено введення  

дисциплін юридичного циклу в 

переліку вибіркових дисциплін.  

3. Уважаємо за доцільне долучати до 

розроблення ОПП більшу кількість студентів 

та роботодавців. 

 

Враховано 

 


