
ПРОТОКОЛ № 3 

відеозустрічі зі стейкхолдерами  

від 29 жовтня 2020 р. 

 

За ініціативи кафедри іноземних мов факультету природничо-

географічної освіти та екології відбулося засідання за участю стейкхолдерів, що 

включали представників здобувачів вищої освіти Сітнікова Д. та Полтавченко 

Д. (1 МГІ) та представників мовного центру ILC Діани Веселенко, щодо 

обговорення навчальної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

для спецкурсів (ГІ/БІ/ХІ).  

Мета зустрічі: надання стейкхолдерам та зацікавленим сторонам 

інформації про навчальну програму, отримання відгуків, пропозицій та 

рекомендацій щодо її удосконалення.  

ПРИСУТНІ:  

завідувач кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент 

Яременко-Гасюк О.О. (член робочої групи); доктор філологічних наук, 

професор Іваненко С.М. (член робочої групи); кандидат педагогічних наук, 

доцент Холоденко О.В. (член робочої групи); кандидат педагогічних наук, 

доцент Петько Л.В.; кандидат педагогічних наук, доцент Смольнікова О.Г.; 

кандидат технічних наук, доцент Панов С.Ф. (відповідальний за роботу зі 

стейкхолдерами); зам. директора мовного центру International Language Center 

Діана Веселенко (стейкхолдер); студенти 1 курсу (магістратура): Полтавченок 

Д., Сітнікова Д 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про перегляд та оновлення навчальної програми другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 014.05 



Середня освіта (Біологія), 014.06 Середня освіта (Хімія) Галузі знань 10 

Природничі науки (доповідачі – члени робочої групи).  

2. Про внесення освітніх компонентів до навчальної програми відповідно 

до пропозицій стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти.  

СЛУХАЛИ: 1. Завідувача кафедри, кандидата педагогічних наук, доцента 

Яременко-Гасюк О.О. про мету, зміст, особливості та цілі розробленої 

навчальної програми, яка ознайомила присутніх із проектом навчальної 

програми та формою атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти.  

2. Пропозиції стейкхолдера Діани Веселенко щодо внесення змін до 

навчальної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 014.05 Середня освіта 

(Біологія), 014.06 Середня освіта (Хімія), зумовлених сучасними тенденціями на 

ринку праці та підготовкою фахівця у галузі освіти.  

3. Пропозиції студентів першого курсу магістратури спеціальності 

«Географія» Полтавченко Д, Сітнікова Д. щодо введення в навчальну програму 

компонентів, які стосуються ділової англійської мови, що розширює 

можливості працевлаштування майбутніх випускників.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оновити навчальну програму другого (магістерського) 

рівня вищої освіти спеціальностей 014.07 Середня освіта (Географія), 014.05 

Середня освіта (Біологія), 014.06 Середня освіта (Хімія) відповідно до 

зазначених пропозицій. 2. Ввести в навчальну програму компонентів, що 

стосуються ділової англійської мови, для розширення перспектив 

працевлаштування майбутніх випускників. 

 

Зав.кафедри       О.О. Яременко-Гасюк  

 

Секретар кафедри      О.Г. Смольнікова 


