
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 
засідання кафедри української мови 

імені професора Івана Ковалика 
від 29.08.2022

Присутні:
Зав. каф., доц. Купчинська 3. О., доц. Асіїв Л. В., доц. Білоус М. П., 

доц. Глібчук Н. М , доц. Добосевич У. Б., доц. Костів О. М., доц. Тимошик Г.В., 
доц. Кузьма І. Т., доц. Кутня Г. В., доц. Труш О. М., ст. викл. Левчук О. І. , доц. 
Сколоздра-Шепітко О.Р., доц. Пілецький В. І., доц. Висоцька Т. Й., доц. Сокіл- 
Клепар Н. В., асист. Борійчук Л. М., асист. Мосур О.С., асист. Бутковська О.С., 
доц. Крохмальна Г.І., асист. Сус І.Р., асист. Висоцькка М. А., лаб. Кісь Є.Б., 
ст. лаб. Стрієшин Р.Р.

Відсутні: доц. Ціхоцький І.Л.

СЛУХАЛИ: про затвердження силабусів та робочих навчальних програм 
другого (магістерського) рівня зі спеціальності 014.01 Середня освіта 
(Українська мова та література) з нормативних та вибіркових дисциплін.

ВИСТУПИЛИ: доц. Сокіл-Клепар Н.В., доц. Кузьма І.Т.,
доц. Добосевич У.Б., доц. Пілецький В.І., доц. Труш О.М., доц. Кутня Г.В., доц. 
Костів О.М., які представили силабуси та робочі навчальні програми із 
нормативних («Методика викладання фахових дисциплін у середній школі», 
«Актуальні проблеми української дериватологїї», «Актуальні проблеми 
української граматики», «Сучасні ономастичні дослідження») та вибіркових 
(«Мікротопоніміка: традиції і перспективи», «Українська мова в середній 
школі», «Методологія мовознавчих студій», «Синтаксис наукового мовлення 
І. Франка», «Основи функціонально-категорійної граматики», «Українська 
лінгвогеографія») навчальних дисциплін.

В обговоренні взяли участь завідувач катедри, доц. Купчинська З.О., доц. 
Асіїв Л.В., доц. Тимошик Г.В.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити силабуси із нормативних («Методика 
викладання фахових дисциплін у середній школі», «Актуальні проблеми 
української дериватології», «Актуальні проблеми української граматики», 
«Сучасні ономастичні дослідження») та вибіркових («Мікротопоніміка: традиції 
і перспективи», «Українська мова в середній школі», «Методологія мовознавчих 
студій», «Синтаксис наукового мовлення І. Франка», «Основи функціонально- 
категорійної граматики», «Українська лінгвогеографія») навчальних дисциплін.

2. Рекомендувати на розгляд Вченій раді філологічного факультету робочі 
навчальні програми із нормативних («Методика викладання фахових дисциплін 
у середній школі», «Актуальні проблеми української дериватології», «Актуальні 
проблеми української граматики», «Сучасні ономастичні дослідження») та 
вибіркових («Мікротопоніміка: традиції і перспективи», «Українська мова в 
середній школі», «Методологія мовознавчих студій», «Синтаксис наукового



мовлення І. Франка», «Основи функціонально-категорійної граматики», 
«Українська лінгвогеографія») навчальних дисциплін.

Завідувач
катедри української мови 
імени професора Івана Ковалика

Секретар

Купчинська 3.0. 

Стрієшин Р. Р.


