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«БАКАЛАВР ФІЛОЛОГІЇ (НІМЕЦЬКА)» 

BACHELOR`S DEGREE IN PHILOLOGY 

Тип диплому та 

обсяг програми 
Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС. 

Вищий 

навчальний заклад 

Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського, Миколаїв. 

Акредитаційна 

інституція 

Національна агенція забезпечення якості вищої 

освіти. 

Період 

акредитації 
Програма впроваджується у 2012 році. 

Рівень програми 
FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, 

НРК – 6 рівень. 

а Мета програми 

 Програма бакалаврату у напрямку філологія спрямована на формування 

комплексних знань, умінь та навичок при вивченні іноземних мов 

(німецька, англійська). Програма спрямована на засвоєння навчальних 

програм, які включають в себе підготовку студентів до вивчення різних 

предметів філологічного циклу, створення необхідної для цього теоретичної 

бази і продукування практичних навичок аналізу мовних процесів. 

У процесі навчання студенти повинні оволодіти уміннями і навичками 

мовленнєвої діяльності іноземною (німецькою) мовою, отримати ґрунтовні 

теоретичні знання з граматики, лексикології, стилістики та інших дисциплін 

циклу.  

Особлива увага надається розвитку навичок та вмінь аудіювання, говоріння, 

письма та читання. 

Практичні  навички включають в себе вміння фонетично правильно читати 

тексти з актуальних тем; записувати орфографічно правильно текст, що 

звучить (диктант); активно лексикою з вивчених тем; перекладати з 

німецької мови тексти, користуючись словником; складати діалог або 

полілог за запропонованою ситуацією (діалог-розпитування); розуміти 

мовлення колег по навчанню, викладачів німецькою мовою в межах 

пройденого лексичного матеріалу; усно й письмово (у формі переказу) 

переказувати знайомий текст, чи прочитаний викладачем уголос новий 

текст, який містить знайому лексику; висловлювати володіти свою думку 

щодо прочитаного; вести бесіду в нормальному темпі, використовуючи 

лексику за пройденою темою, реагувати на задані імпульси, конструювати й 



розігрувати сцени й діалоги; відповідати у письмовій й усній формі на 

питання, а також самостійно формулювати питання; вести розповіді на теми, 

близькі до пройдених; вести підготовлену і непідготовлену бесіди 

ситуативного характеру; лексично й граматично правильно перекладати із 

рідної мови на німецьку нескладні тексти за пройденою тематикою; вести 

власний словник із практики усного й писемного мовлення. 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, 

напрям 

Німецька мова, мультидисциплінарний; галузь знань –

гуманітарні науки та дотичні – трудове законодавство та 

охорона праці, філософсько-українознавчі дисципліни 

комунікація, факультативи – гуманітарні науки, соціальні 

науки, економіка та освіта. Німецька мова – 60%; дотичні – 

25%; факультативи – 10%. 

2 Фокус 

програми: 

загальна/сп

еціальна 

Загальна освіта за предметною галуззю. 

3 Орієнтація 

програми 

Програма зорієнтована на формування професійних 

навичок майбутніх викладачів іноземних мов, спеціальних та 

загальних комунікативних компетентностей.  

4 Особливості 

програми 

Студенти можуть робити акцент або на викладанні 

іноземних мов, або ж на проведенні науково-дослідницької 

роботи. Мобільність за програмами DAAD, ÖAD, On-DaF, та 

ін. – рекомендується, але не є обов’язковими; всі студенти 

можуть брати участь у спеціальних семінарах, закордонному 

стажуванні та міжнародних освітніх програмах (Studienreise, 

Sommerkurs). 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування  

Випускник може бути підготовлений до: продовження освіти 

в магістратурі та аспірантурі, науково-дослідницької 

діяльності, науково-виробничої діяльності, організаційно-

управлінської діяльності, а також до педагогічної та 

просвітницької діяльності.  

2 Продовжен

ня освіти  

Можливість навчатися за програмою другого циклу за 

цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом 

бакалавра) або суміжною. Можливість викладання; доступ до 

спеціалізованих наукових досліджень та інформаційних баз. 

г Стиль та методика навчання 



1 Підходи до 

викладання 

та 

навчання  

Загальний стиль – проблемне навчання на рівні 

творчого пошуку. Лекційні курси поєднуються з семінарами, 

практичними. Теоретичні знання і практичні навички 

закріплюються і удосконалюються під час проходження 

численних виробничих та навчальних практик. Переважно 

навчання відбувається в малих групах (15 осіб), з дискусіями, 

теоретичною та практичною підготовкою. Під час останнього 

року половина часу дається на написання завершальної 

роботи (кваліфікаційної), яка також презентується та 

обговорюється за участі викладачів та одногрупників. 

2 Система 

оцінювання 

Різноманітна та всебічна. Включає письмові: виконання 

змістовно-модульних контрольно-екзаменаційних робіт 

відповідно до стандарту підготовки профілю; усні: здача 

практичних та лабораторних робіт за подвійною системою 

оцінювання – теоретичні знання та практичні навички; 

презентації PowerPoint, підготовка звітів і пояснювальних 

записок під час проходження виробничих та навчальних 

практик; проведення відкритих занять, іспити усні: державні 

екзамени та захист курсових і кваліфікаційних робіт. 

д Програмні компетентності 

1 Загальні загальнокультурні компетенції: 

 Повага гідності іншої людини і збереження власної 

гідності в різноманітних ситуаціях соціальної взаємодії 

(побутової, професійної, суспільної), а саме культура 

особистості, саморегуляції; 

 Адекватність людини (зовнішній вигляд, поведінка, 

спілкування) ситуації побутової, професійної, суспільної 

взаємодії, а саме культура побуту, праці, відпочинку, 

здорового способу життя, спілкування; 

 Дотримання етно-, соціокультурних традицій, 

звичаїв, норм, етикету, а саме культура нормативної 

поведінки, етикету, соціальної взаємодії; 

 Актуальна готовність використання 

загальнокультурного індивідуального фонда знань 

(гуманітарних, економічних, правових тощо), сформованого 

змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань 

соціальної взаємодії, а саме культура інтелектуальної і 

предметної діяльності, культура інтелекту; 

 Ненаситність потреби задоволення і продовження 



особистісного соціокультурного (інтелектуального, 

естетичного тощо) розвитку і саморозвитку, а саме культура 

саморегуляції, особистісного самовизначення; 

 Орієнтування в основних ціннісно-смислових 

домінантах сучасного світу, країни, суспільства; в основних 

напрямах історії і збереження культурного життя світу, 

країни (живопис, музика, література, архітектура тощо), а 

саме загальноцивілізаційна культура; 

 Соціальна відповідальність за себе, свою поведінку, 

відповідальність за добробут інших, а саме культура 

соціального буття 

2 Фахові – Лінгвістична компетенція:   

– Спираючись на психофізіологічні механізми сприйняття 

мовлення, активізуючи спонукально-мотиваційну, 

аналітико-синтетичну та виконавчу сфери особистості, 

використовуючи прагматичні тексти (оголошення програм, 

прогнозу погоди по радіо, телебаченню тощо), фабульні 

тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми вміти 

розуміти сприйняте на слух усне мовлення і реагувати на 

нього за умови, що спілкування здійснюється стандартною 

англійською мовою в нормальному темпі. 

– досконало опанувати німецькою мовою і зарубіжною 

літературою; 

– глибоко володіти нормативною та діловою німецькою 

мовою; 

– мати фундаментальні знання в галузі філології; 

– володіти методикою викладання німецької мови та 

зарубіжної літератури; 

– володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та 

користуватися ними у різних сферах своєї професійної 

діяльності; 

– володіти сучасними науковими методами філологічних 

досліджень; 

– мати достатню підготовку для проведення науково-

дослідницької роботи в галузі філологічних наук; 

– вміти працювати з компьютерною технікою та ефективно 

використовувати її для обробки матеріалу і результатів 

досліджень в галузі філології; 

– вміти користуватися науковою літературою, аналізувати 

стан справ з питань своєї спеціальності. 



– Враховуючи індивідуальні психологічні особливості учнів, 

рівень сформованості мовленнєвих вмінь, завдання 

відповідного етапу навчання, вміти добирати, аналізувати 

та адаптувати аудитивні матеріали до умов навчальної 

ситуації. 

– Комунікативна компетенція 

– Спираючись на психологічні механізми процесу 

породження мовленнєвого висловлювання, 

використовуючи мовні одиниці вміти реалізувати 

мовленнєвий намір за допомогою системи зворотних 

зв’язків, операцій самоконтролю і самокорекції, 

використовуючи мовленнєві вправи та забезпечуючи 

перехід від підготовленого до непідготовленого мовлення. 

– Лінгвометодична компетенція 

– На підставі програми (стандарту) з іноземної мови для 

відповідного етапу навчання, згідно з календарним планом 

вміти забезпечити наступність, послідовність, логіку 

формування іншомовного мовлення через застосування 

різних форм роботи учнів.  

– Враховуючи індивідуальні особливості сприйняття 

матеріалу учнями, рівень розвитку психічних процесів в 

структурі особистості вміти добирати різні методи 

навчання з урахуванням конкретних умов навчання. 

– Спираючись на нормативні вимоги щодо забезпечення 

безпеки життя, здоров’я та діяльності учнів у процесі 

навчання з використанням ТЗН, вміти організувати 

раціональні режими роботи, створити відповідні умови 

навчання. 

– Враховуючи існуючий досвід інформатизації освіти, вміти 

працювати в Internet, використовувати автоматизовані 

інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові 

системи, здійснювати обмін інформацією між базами 

даних, здійснювати комп’ютерну обробку професійних 

матеріалів, створення та ведення персональних баз даних. 

– Лінгвокраїнознавча  

Лінгвокраїнознавча компетенція є складовою частиною 

соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції  

(sociocultural and sociolinguistic competence), яка означає  

знання, уміння використовувати у спілкуванні та пізнанні 

іншомовні соціокультурні і соціолінгвістичні реалії. ЇЇ 



роділяють на на країнознавчу компетенцію, тобто знання про 

культуру країни, мова якої вивчається (знання історії, 

географії, економіки, державного устрою, традицій) та власне 

вищезазначену лінгвокраїнознавчу компетенцію. Остання 

передбачає володіння учнями особливостями мовленнєвої та 

немовленнєвої (тобто міміка, жести) поведінки носіїв мови в 

певних ситуаціях спілкування. Іншими словами, 

сформованість в студентів цілісної системи уявлень про 

національно-культурні особливості країни, „що дозволяє 

асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що і носій 

мови, і досягти у такий спосіб повноцінної комунікації” 

Навчально-пізнавальна - сукупність компетенцій 

студента у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що 

включає елементи логічної, методологічної, загально 

навчальної діяльності, що співвідноситься із реальними 

об’єктами пізнання. Сюди можна віднести засоби організації  

цілеспрямування, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки. 

- визначати пізнавальну мету та організовувати її 

досягнення, вміти пояснити свою мету; 

- організовувати планування, аналіз, рефлексію, самооцінку 

власної навчально-пізнавальної діяльності у процесі 

вивчення німецької мови; 

- працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та 

відеоматеріал), вміти його проаналізувати, впровадити на 

практиці іншомовного мовлення та у процесі викладання 

у навчальних закладах; 

- в усній та писемній формі. за використання комп’ютерних 

засобів та технологій (текстові та графічні редактори, 

презентації), вміти представити результати навчально-

пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької 

мови та набуття вмінь, навичок та методологічних знань 

щодо її викладання. 

е Програмні результати навчання 

  Базова підготовка випускника включає: практичну мовну підготовку, 

теоретико-лінгвістичну підготовку, літературознавчу підготовку, 

психолого-педагогічну підготовку, теоретичну та практичну методичну 

підготовку. 

 Професійно-мовна підготовка викладача основної іноземної мови 

(німецької) передбачає достатньо вільне володіння чотирма видами 



мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, письмом) 

як засобом спілкування і як засобом здійснення педагогічної діяльності в 

різних типах середніх навчальних закладів, а також володіння основами 

перекладу як особливим видом мовленнєвої діяльності.  

 Теоретико-лінгвістична підготовка фахівця з німецької мови включає дві 

взаємопов'язані цілі: забезпечення знанням теорії та історії німецької 

мови в обсязі, необхідному для вирішення практичних та науково-

методичних задач, розвиток інтелектуального потенціалу студентів, 

навичок аналітичного мислення, вміння працювати з науковою 

літературою, визначати суть та характер нерозв'язаних наукових 

проблем, вміння узагальнювати й класифікувати емпіричний матеріал 

тощо. Підготовка фахівця до діяльності у професійно-трудовій та 

соціально-культурній сферах вимагає оволодіння ним лінгвістичною, 

лінгво-країнознавчою, комунікативною, навчально-пізнавальною та 

лінгвометодичною компетенціями. Випускник повинен володіти 

загальнолінгвістичною, теоретичною базою, яка знання в області 

теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексиколопї, стилістики, 

історії розвитку відповідної іноземної мови тощо. 

 Літературознавча підготовка. 

 Зміст психолого-педагогічної підготовки випускників полягає в 

забезпеченні знаннями з теорії психолопї і педагогіки; теоретичних основ 

організації навчально-виховного процесу в різних типах середніх 

навчальних закладів, формування вмінь самостійного педагогічного 

дослідження; особливостей психологічних основ засвоєння німецької 

мови; навчання психологічних основ організації навчально-виховного 

процесу в різних типах середніх навчальних закладів. 

 Головним змістом теоретичної методичної підготовки є: знання теорії 

методики викладання німецької мови, знання методичних основ 

організації навчально-виховного процесу з німецької мови в різних типах 

середніх і вищих навчальних закладів. Базові знання з методики 

викладання німецької мови і зарубіжної літератури передбачають: 

основи історії методики й дидактики, основи теорії сучасних зарубіжних 

та вітчизняних методів навчання філологічним дисциплінам; основи 

теорії та специфіка сучасних методів навчання філологічним 

дисциплінам. 

 Уміння - здатність людини виконувати певні дії при здійсненні тієї чи 

іншої діяльності на основі відповідних знань. 

 Уміння поділяються за видами: 

 предметно-практичні - уміння виконувати дії щодо переміщення об'єктів 



у просторі, зміну його форми, тощо. Головну роль у регулюванні 

предметно-практичних дій виконують перцептивні образи, що 

відображають просторові, фізичні та інші властивості предметів і 

забезпечують керування робочими рухами відповідно до властивостей 

об'єкта та завдань діяльності 

 предметно-розумові - уміння щодо виконання операцій з розумовими 

образами предметів. Ці дії вимагають наявність розвиненої системи 

уявлень і здатність до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, 

узагальнення, порівняння, тощо). 

 знаково-практичні - уміння щодо виконання операцій зі знаками та 

знаковими системами. Прикладами цих дій є письмо, прокладання курсу 

по карті, одержання інформації від пристроїв тощо. 

 знаково-розумові - уміння щодо розумового виконання операцій зі 

знаками та знаковими системами. Наприклад дії, що є необхідні для 

виконання логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють 

вирішувати широке коло задач в узагальненому вигляді. 

 

 


