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ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП 

Таблиця пропозицій та результати внесених змін до освітньої програми ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» 
спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.021 Мова та література (французька) першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

Частина ОПП, яка 
оновлюється 

Чинна редакція 
ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  
до ОПП 
2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

 
Обов’язкові освітні 

компоненти 

«Актуальні питання 
історії та культури 

України»  
4 кред., екзамен 

«Актуальні питання 
історії та культури 

України»  
3 кред., екзамен 

Гарант ОП , члени студентського 
парламенту 

 ((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано зі зменшенням кількості кредитів з 4 
до 3 без зміни форми підсумкового контролю та 

аудиторних годин 

Обов’язкові освітні 
компоненти 

Філолосфія 
4 кред, екзамен 

Філолосфія 
3 кред, екзамен 

Гарант ОП , члени студентського 
парламенту  

((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано зі зменшенням кількості кредитів з 4 
до 3 без зміни форми підсумкового контролю та 

аудиторних годин 
Обов’язкові освітні 

компоненти 
Педагогічна практика   

9 кред. 
Педагогічна практика   

30 кред. 
Відповідно до Концепції розвитку 

педагогічної освіти (Наказ МОН від 
16 липня 2018 № 776) 

((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано зі збільшенням кількості кредитів з 9 
до 30 у межах обов’язкової частини починаючи 

з 3 семестру  

Обов’язкові освітні 
компоненти 

 «ІТ та он-лайн сервіси у 
професійній діяльності 

вчителя» 

Пропозиції зовнішніх стейкхолдерів 
Відповідно до загальних 

компетентностей  
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано і додано дисципліну у загальний 
блок  

1 сем, 3 кред., залік 

Цикл професійної 
підготовки 

Обов’язкові освітні 
компоненти  

«Практична 
фонетика» 

1-2 сем, 6 кред, 
іспит  

«Практична фонетика» 

1-2 сем, 3 кред, Залік/ 
Іспит  

Відповідно до Концепції розвитку 
педагогічної освіти (Наказ МОН від 

16 липня 2018 № 776) щодо 
збільшення кредитів на педагогічну  

практику 
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

зменшено кредити 

Зміна форми контролю 



Частина ОПП, яка 
оновлюється 

Чинна редакція 
ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  
до ОПП 
2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

 

«Практикум з 
проблем викладання 
іноземних мов у 
школі» 

7, 8 сем, 3,5 кред, 
залік/іспит 

«Практикум з проблем 
викладання іноземних 
мов у школі» 

7, 8 сем, 3 кред, залік 

Гарант ОП , члени проектної групи 
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

зменшено кредити 
зміна форми контролю 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

 

«Історія зарубіжної 
літератури»  

1-2сем, 10 кред., залік 
(1 сем), іспит (2 сем)  

 

«Історія зарубіжної 
літератури»  

1-2 сем 6 кред.,  
Іспит (2 сем) 

Відповідно до Концепції розвитку 
педагогічної освіти (Наказ МОН від 

16 липня 2018 № 776) щодо 
збільшення кредитів на педагогічну  

практику 
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано із зменшенням кредитів 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

Основна іноземна 
мова 

1-8 сем, 66,5 кред, 
іспит 

Основна іноземна 
мова 

1-8 сем,   61 кред, 
іспит 

Відповідно до Концепції розвитку 
педагогічної освіти (Наказ МОН від 

16 липня 2018 № 776) щодо 
збільшення кредитів на педагогічну  

практику 
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано із зменшенням кредитів 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

Граматика основної 
мови 

3-4 сем, 6 кред,  

Граматика основної 
мови 

3-4 сем,   4 кред, 

Відповідно до Концепції розвитку 
педагогічної освіти (Наказ МОН від 

16 липня 2018 № 776) щодо 
збільшення кредитів на педагогічну  

практику 
((Протокол №11 від 2.04.2021) 

Враховано із зменшенням кредитів 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

Основи медичних  знан
ь  

6 сем, 3 кред., залік 

Здоров’язбережувальні т
ехнології та домедична д

опомога 
6 сем, 3 кред., залік 

Рекомендації до складання 
навчальних планів на 2021-

2022н.р. 
(наказ № 135 від 24.03.2021) 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

Перейменовано дисцпиліну 



Частина ОПП, яка 
оновлюється 

Чинна редакція 
ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  
до ОПП 
2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

Методика навчання і
ноземної мови та літ

ератури у ЗЗСО 
4-7 сем, 9 кред, 

залік/іспит 

Методика навчання ін
оземної мови та літера

тури у ЗЗСО 
3-7 сем, 9 кред, 

залік/іспит 

Відповідно до Концепції розвитку 
педагогічної освіти (Наказ МОН від 

16 липня 2018 № 776) щодо 
збільшення кредитів на педагогічну  

практику 
(Протокол №11 від 2.04.2021) 

Змінено семестри 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

ЛКЗ основної мови 
7 сем, 3 кред, іспит 

ЛКЗ основної мови 
7 сем, 3 кред, звлік 

Гарант ОП , члени проектної групи 
(Протокол №11 від 2.04.2021) 

Зміна форми контролю 

Цикл професійної 
підготовки 

Блок обов’язкових 
навчальних 
дисциплін 

Теорія та історія осно
вної іноземної мови 

7, 8 сем,3,5 кред, 
іспит 

Теорія та історія основ
ної іноземної мови 
7 сем,3 кред, іспит 

Гарант ОП , члени проектної групи 
(Протокол №11 від 2.04.2021) 

Змінено семестри 
 

Зменшено кредити 

Цикл професійної 
підготовки 

Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Друга іноземна мова 
(англ) 

4-8 сем, 34,5 кред, 
залік/іспит 

Друга іноземна мова 
(англ/нім) 

4-8 сем, 34  кред, 
залік/іспит 

Гарант ОП , члени проектної групи, 
внутрішні стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

розширено вибіркові дисципліни для 
формування індивідуальних освітніх траєкторій 

 

Цикл професійної 
підготовки 

Дисципліни вільного 
вибору студентів 

Сучасні європейські 
мови: німецька / іспа

нська / італійська 
5-8 сем, 8 кред, 

залік/іспит 

Сучасні європейські мо
ви: німецька / іспанськ

а / румунська 
5-8 сем, 8 кред, 

залік/іспит 

а , члени проектної групи, внутрішні 
стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

Змінено мову з італійської на румунську 

 Усне мовлення // Діл
ове писемне мовлен

ня 
4 сем,3 кред, залік 

Ділове писемне мовле
ння // Основи педагогі
чного красномовства /

/ Електронні засоби 
навчання іноземних 

мов 
4 сем, 3 кред, залік 

Відповідно до загальних 
компетентностей (Професійний 
Стандарт …, (Наказ №2736 від 

23.12.2020)  , члени проектної групи,   
внутрішні  стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

розширено вибіркові дисципліни для 
формування індивідуальних освітніх траєкторій 

 

 Франкомовна літерат
ура ХХ ст. // Філологіч

Філологічний аналіз ху
дожнього тексту //  

Відповідно до загальних 
компетентностей (Професійний 
Стандарт …, (Наказ №2736 від 

розширено вибіркові дисципліни для 
формування індивідуальних освітніх траєкторій 

 



Частина ОПП, яка 
оновлюється 

Чинна редакція 
ОПП 2020 р. 

Пропозиція змін  
до ОПП 
2021 р. зацікавлена сторона (автор) результати розгляду пропозиції 

ний аналіз художньог
о тексту // Сучасна літ
ература країни, мова 

якої вивчається 
7-8 сем,6 кред, залік 

Теоретична 
фонетика  // Основи ін
клюзивної освіти  // Вс

туп до спецфілології 
6 сем,3 кред, залік 

23.12.2020)),  внутрішні та зовнішні 
стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

зміна семестрів 

 Сучасні технології вив
чення іноземних мов 
// Електронні засоби 
навчання іноземних 

мов 
8 сем,3 кред, залік 

Франкомовна літерату
ра ХХ 

ст // Альтернативні ме
тоди викладання інозе
мних мов // Інновацій
ні підходи до навчання

 іноземних мов 
7 сем,3 кред, залік 

Відповідно до загальних 
компетентностей (Професійний 
Стандарт …, (Наказ №2736 від 

23.12.2020), внутрішні та зовнішні 
стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

розширено вибіркові дисципліни для 
формування індивідуальних освітніх траєкторій 

 
зміна семестрів 

  Сучасна література Фр
анції  // Сучасні технол
огії у навчанні іноземн
их мов // Ігрові технол

огії навчання 
8 сем,3 кред, залік 

Відповідно до загальних 
компетентностей (Професійний 
Стандарт …, (Наказ №2736 від 

23.12.2020)  , внутрішні та зовнішні 
стейкхолдерів 

(Протокол №11 від 2.04.2021) 

розширено вибіркові дисципліни для 
формування індивідуальних освітніх траєкторій 

 

     

 
 
 
 
Гарант ОП         Діана РУСНАК 


	ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕГЛЯДУ ОП

