
Порівняльна таблиця 

рекомендацій стейкхолдерів  

та  їх урахування в оновленій ОП 

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова 

 

№ Зміст рекомендацій 

стейкхолдерів 

Урахування рекомендацій в оновленому варіанті ОП  

1.  Розширити вільну траєкторію студента у дисциплінах загального і 

професійного плану, запропонувати студентам перелік анотацій 

нових навчальних дисциплін 

Уведення до переліку вибіркових компонент освітньої програми трьох 

дисциплін за вибором з іншої ОП (6 кредитів) та трьох дисциплін за 

вибором з фаху (6 кредитів), що забезпечують достаню вільну 

траєкторію для студентів.  

Рекомендовано кафедрі східної філології підготувати перелік 

дисциплін та відповідні анотації до них  

2.  Дати характеристику баз проходження виробничої практики 

студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Зміст ОП (відповідно до державного Стандарту спеціальності 035 

Філологія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти) не 

передбачає характеристики баз практики Це буде враховано у 

програмі перекладацької практики з перської мови. 

3.  Розширити територіально бази практик шляхом укладання угод про 

стажування та проходження практик, а також укладання угод про 

співпрацю між університетами, компаніями, громадськими 

організаціями професійного спрямування, органами державної 

влади і місцевого самоврядування тощо 

Рекомендувати кафедрі східної філології розглянути на найближчих 

засіданнях кафедри можливості територіального розширення баз 

практик шляхом укладання угод про стажування та проходження 

практик, та угод про співпрацю між університетами, компаніями, 

громадськими організаціями професійного спрямування тощо. 

4.  Конкретизувати можливості працевлаштування випускників Можливості працевлаштування випускників охарактеризовано в 

підпункті “Придатність до працевлаштування” згідно з чинною 

редакцією Національного класифікатора України. 

5.  Додати дисципліни, спрямовані на розробку навичок, пов’язаних з 

лідерством, комунікацією, здатністю працювати в команді, брати на 

себе відповідальність, самостійно приймати рішення, працювати в 

критичних умовах, умінням залагоджувати конфлікти, тощо. 

У переліку дисциплін для вільного вибору студентів, зокрема серед 

дисциплін за вибором з іншої ОП, а також з дисциплін за вибором з 

фаху заплановані дисципліни,  спрямовані на розробку навичок, 

пов’язаних з лідерством, комунікацією та відповідальністю. 

6.  Висвітлити в ОПП принципи академічної доброчесності Про принципи академічної доброчесності зазначено у підрозділі 

“Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти”. 

7.  Рекомендувати викладачам максимально забезпечити студентів 

навчально-методичними розробками з дисциплін у середовищі 

MOODLE, вести електронні журнали 

Кафедра східної філології рекомендувала всім викладачам секції 

перської мови розмістити свої навчально-методичні розробки на 

платформі Moodle. 

8.  Збільшити кількість спеціалізованих лабораторій шляхом 

використання виробничої бази партнерів  

(відповідно до укладених угод) 

Розпочато роботу по переобладнанню спеціалізованого кабінету 711 

(Центр вивчення перської мови і літератури) та оснащенню його 

необхідними технічними засобами навчання. 

 


