
ПРОТОКОЛ № 2 

відеозустрічі зі стейкхолдерами 

від 29 листопада 2019 року 

 

В рамках зустрічі з представниками стейкхолдерів, які є членами ГО 

Європейська Освіта та в контексті звіту президента ГО “Європейська освіта і 

наука в Україні” проф. С.М. Іваненко, відбулось обговорення компонентів 

європейської освіти для впровадження в освітній процес НПУ імені М.П. 

Драгоманова. 

Мета зустрічі: обговорення та прийняття рішення щодо впровадження в 

освітній процес елементів європейської освіти (hard skills/soft skills) 

 

ПРИСУТНІ: 

-зав. кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання 

Криворізького державного педагогічного університету к. філол. н. доц. 

Мельничук Г. М. 

-зав. кафедри німецької мови Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя к. філол. н. доц. Блажко Марія Іванівна і  к. п. н., доцент 

кафедри німецької мови Удовиченко Н. К., 

-директор Козятинського міжрегіонального вищого професійного 

училища залізничного транспорту, Заслужений працівник освіти України, 

голова Асоціації залізничних професійно-технічних навчальних закладів 

України Стецюк А. О 

-президент ГО «Європейська освіта і наука в Україні» професор Іваненко 

С.М. 

-декан факультету природничо-географічної науки та екології доцент 

Турчинова Г.В. 

-завідуюча кафедри іноземних мов доцент Яременко-Гасюк О.О. 



-викладачі кафедри іноземних мов (доц. Холоденко О.В., доц. 

Смольнікова О.Г., Рудницька К.М., Запара В.М., доц. Панов С.Ф., Корсак О.І., 

Іванова І.М.) 

 

СЛУХАЛИ: Професора Іваненко С.М. про основні складови європейської 

освти, в контексті підготовки до перекладу брошури «Основи європейської 

єдності», та про деякі тенденції, виявлені на європейських ринках праці та їх 

появою на вітчизняних ринках. Особливий акцент, наразі, робиться на 

формуванні навичок hard skills та soft skills, яким має володіти майбутній 

фахівець. Якщо перші (професійні навички)-  входять в освітні програми, то 

другі (соціальні навички) – ще потребують свого втілення в освітянське життя. 

Навички, які сприятимуть працєвлаштуванню випускника вищого учбового 

закладу, мають включати не лише практичні професійні навички, а й 

креативність, системність мислення, вміння працювати в команді, тощо. Саме 

на їхній розвиток потрібно спрямовувати навчальну діяльність викладачів 

кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Вважати за необхідне систематично проводити зустрічі 

викладачів кафедри інземних мов та груп зацікавлених сторін (стейкхолдерів) з 

питань вдосконалення навчальної діяльності.  

2. Керівництву кафедри та відповідальним особам взяти до уваги 

пропозиції щодо вдосконалення роботи з підготовки студентів – майбутніх 

фахівців із внесенням конкретних змін до програм викладання іноземної мови 

на кафедрі. 

 

Зав.кафедри       О.О. Яременко-

Гасюк  

 



Секретар кафедри      О.Г. Смольнікова 


