
План-графік залучення  

стейкголдерів до освітнього процесу 

у ІІ семестрі 2021-2022 н.р. 

 

 

Захід Стейкголдери Дата 

проведення 

Місце проведення Відповідальний за 

організацію 

Обговорення проєктів ОП 

філологічного факультету на 

2022 р. 

Колективи стейкголдерів 

окремо за кожною ОП 

Січень-лютий Філологічний 

факультет, 

змішаний режим 

Гаранти ОП 

Тренiнг «Сучасний вчитель – 

провiдник змiн» 

Юлiя Штанько, учитель 

вищої категорії, учитель-

методист, тренер НУШ, 

Балабинська гiмназiя 

«Престиж» 

16 лютого  ZOOM Хомчак О.Г. 

Нарада зі стейкголдерами 

«Формування компетентностей 

здобувачів вищої освіти для 

професійної діяльності у 

закладах загальної середньої 

освіти» 

Колектив стейкголдерів 

ОП «Середня освіта. 

Українська мова і 

література», «Середня 

освіта. Українська мова і 

література. Англійська 

мова і література» 

17 лютого ZOOM Митяй З.О. 

Лекція-дискусія з методик 

навчання англійської мови, 

української мови, української 

літератури «Організація 

продуктивної роботи в 

інклюзивному класі» 

Олексій Яценко, 

директор 

Мелітопольської 

загальноосвітньої школи 

№ 22 

24 лютого Актова зала 

філологічного 

факультету 

Коноваленко Т.В. 



Зустріч щодо перегляду та 

вдосконалення ОП кафедри 

германської філології 

Колектив стейкголдерів 

ОП «Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

англійська» 

 

24 лютого Науково-

методичний 

центр “Lingua” 

Денисенко Н.В., 

Насалевич Т.В. 

Нарада зі стейкголдерами 

«Формування професійних 

компетентностей здобувачів 

вищої освіти для професійної 

діяльності у закладах загальної 

середньої освіти» 

Колектив стейкголдерів 

ОП «Середня освіта. 

Мова і література 

(англійська, німецька), 

перша – англійська» 

бакалаврського і 

магістерського рівнів 

25 лютого ZOOM Коноваленко Т.В., 

Тарасенко Т.В. 

Психологічний тренінг з 

розвитку професійної 

ідентичності 

 

 

Едуард Помиткін, 

доктор психологічних  

наук, професор, 

провідний науковий 

співробітник відділу 

психології праці 

Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна 

НАПН України 

лютий ZOOM Гуров С.Ю. 

Зустріч з професіоналом-

практиком  

Ольга Корець, менеджер 

з маркетингу ПП 

«Астурус-Юг» 

 

03 березня Аудиторія 165 Мілько Н.Є. 



Бінарне заняття (лекція) 

«Безсполучникове складне 

речення» 

Тетяна Юрченко, 

кандидат філологічних 

наук, доцент, учитель 

української мови та 

літератури 

Мелітопольської гімназії 

№ 22 ММР ЗО, 

кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії», педагогічне 

звання «учитель 

методист» 

березень Аудиторія 168  Митяй З.О. 

Практичне заняття з 

Практичного курсу англійської 

мови “Why is it necessary to 

check the information?”  

Оксана Сахацька, 

вчитель англійської мови 

вищої категорії 

Мелітопольської 

загальноосвітньої школи 

№ 11, переможець 

програми Фулбрайт, 

фасилитатор проектів з 

медіаграмотності від 

Relo (Kyiv) та  Irex 

(Ukraine) 

16 березня Аудиторія 160 Коноваленко Т.В. 

Міні-лекція з фольклору 

 

Наталія Продайвода, 

вчитель української 

мови та літератури 

Великобілозерського 

НВК № 1 

березень ZOOM Мажара Н.С. 



Спільні засідання НПП кафедр і 

стейкголдерів щодо перегляду 

й оновлення освітніх програм  

Усі стейкголдери 
Упродовж 

квітня-травня 
Змішаний формат 

Завідувачі кафедр, 

гаранти ОП 

Способи, прийоми і методи 

перекладу художніх текстів 

Олег Комар, кандидат 

філологічних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри англійської 

філології та методики її 

навчання Уманського 

державного 

педагогічного 

університету імені Павла 

Тичини 

квітень ZOOM Гуров С.Ю. 

Круглий стіл «Ключові 

компетентності сучасного 

перекладача-германіста» 

Марія Савченко, 

керівник HR 

департаменту 

транспортної компанії 

Хегельман груп 

12 квітня Науково-

методичний 

центр “Lingua” 

Денисенко Н.В. 

Практичне заняття з Методики 

навчання англійської мови 

“How to use task-based learning 

in EFL classroom” 

Олена Галицька, вчитель 

англійської мови 

Мелітопольського ліцею 

№ 5, голова методичного 

об’єднання вчителів 

англійської мови 

квітень Науково-

методичний 

центр “Lingua” 

Коноваленко Т.В. 

Семінарське заняття 

«Принципи організації 

нестандартного уроку» 

 

Вікторія Латиш, 

заступник директора з 

виховної роботи 

Центральненської 

квітень ZOOM Єгорова Ю.М. 



загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів 

Миронівської міської 

ради Київської області 

Лекція на тему 

«Сучасний фольклор» 

Ірина Грищенко, доктор 

філологічних наук, 

доцент кафедри мовної 

підготовки Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

квітень ZOOM Акулова Н.Ю. 

Круглий стіл «Розвиток 

ключових компетентностей у 

процесі виховної роботи в 

закладах середньої освіти 

(досвід ЗОШ 24, 

м. Мелітополь)» 

Наталія Калінчук, 

заступник директора з 

виховної роботи 

Мелітопольської 

загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 24 ММР 

ЗО 

квітень ZOOM Огульчанська О.А. 

Семiнарське заняття 

«Нестандартний урок з 

української мови»  

Наталiя Зiненко, учитель 

української мови i 

лiтератури 

Терпiннiвської гімназії 

травень Аудиторія 169 Митяй З.О. 

 


