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Голова:       Кобякова І.К. 

Секретар:   Мовчан Д.В. 

Присутні:   27 з 30 членів кафедри 

Запрошені:  
Таценко Н.В.,      завідувач кафедри іноземних мов Сумського державного університету; 

Коваленко А.М., декан факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного  

                  педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; 

Запольських С.П., завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького  

                              національного університету; 

Анохіна Т.О.,       завідувач кафедри романо-германської філології Національного педагогічного 

                              університету імені Драгоманова; 

Дядечко А.М.,     доцент кафедри іноземних мов Сумського державного університету; 

Зайцева І.О.,        старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету; 

Алексахіна Т.О., старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університет; 

Степанов В.В.,     випускник кафедри германської філології, аспірант Запорізького національного  

                              університету. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. СЛУХАЛИ: 

Кобякову І. К.,   завідувача кафедри германської філології, щодо обговорення освітньо- 

                             наукової програми 035 Філологія (освітній ступінь «Доктор філософії») та  

                             навчального плану цієї програми; їхньої релевантності, відповідності  

                             результатів навчання (знань, умінь, навичок, компетентностей) потребам   

                             сучасного ринку праці.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Таценко Н.В.,     завідувач кафедри іноземних мов, гарант програми, яка зазначила, що  

                             ОНП 035 Філологія була створена з урахуванням потреб регіонального 

                             ринку праці. Утім, проєктна група цієї програми готова до дискусії та 

                             вдосконалення навчального плану згідно з потребами роботодавців і 

                             академічної спільноти. 

Коваленко А.М., декан факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного  

                             педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, який запропонував  

                             перейменувати освітній компонент «Педагогічна практика за професійним 

                             спрямуванням» на «Педагогічна асистентська практика». 

 

Степанов В.В.,    випускник кафедри германської філології, аспірант Запорізького національного  

                             університету, який запропонував додати дисципліну «Корпусна лінгвістика» 

                             до переліку 2 дисциплін за вибором навчального плану. 

 

Ущаповська І.В., старший викладач кафедри германської філології, яка запропонувала 

                             додати дисципліну «Мультимодальна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін 

                             за вибором навчального плану. 



 

 

Молгамова Л.О., аспірантка кафедри германської філології, яка запропонувала внести   

                            дисципліну «Сучасні філологічні парадигми: прикладний аспект»  

                            до переліку обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної  

                            підготовки, а обов’язкову дисципліну «Стилістика та лексикологія 

                            англійської мови» перенести до переліку 2 вибіркових дисциплін. 

 

Зінченко А.В.,   викладач кафедри германської філології, яка  підтримала всі вищевказані 

                            пропозиції, що значно покращать якість підготовки аспірантів 

                            освітньо-наукової програми 035 Філологія. 

 

 

Кобякова І. К. поставила питання на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 27 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Перейменувати освітній компонент навчального плану ОНП Філологія «Педагогічна 

            практика за професійним спрямуванням» на «Педагогічна асистентська практика». 

1.2.     Додати дисципліну «Мультимодальна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін  

           за вибором навчального плану. 

1.3.     Внести дисципліну «Сучасні філологічні парадигми: прикладний аспект» до переліку 

           обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, а обов’язкову  

           дисципліну «Стилістика та лексикологія англійської мови» перенести до переліку 2  

           вибіркових дисциплін. 

1.4.     Включити модуль «Корпусна лінгвістика» до дисципліни «Сучасні філологічні 

           парадигми: прикладний аспект». 

 

 

 

Голова                                  _________               І.К. Кобякова 

 

Секретар                              __________             Д.В. Мовчан 

 

 


