
Профіль програми 

МАГІСТР ФІЛОЛОГІЇ (НІМЕЦЬКА) 

MASTER’S DEGREE IN PHILOLOGY 

Тип диплому та 

обсяг програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС. 

Вищий навчальний 

заклад 

Миколаївський національний  університет імені 

В.О.Сухомлинського, Миколаїв 

Акредитаційна 

інституція 

Національна агенція забезпечення якості вищої освіти  

Період акредитації 
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Рівень програми FQ-EHEA-другий цикл, QF-LLL- 7 рівень, НРК – 7 
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а Мета програми 

 Забезпечити студентів можливістю оволодіння поглибленими 

спеціальними уміннями і знаннями інноваційного характеру у сфері 

іншомовної комунікації та викладання іноземних мов (німецької, 

англійської) та вміннями вирішувати проблемні професійні завдання. 

Освітньо-професійна програма магістра філології (німецька) 

передбачає, зокрема, психолого-педагогічну та науково-практичну 

підготовку, тобто початкову кваліфікацію для науково-педагогічної 

діяльності, що забеспечує поєднання дослідної та професійної 

спрямованості підготовки магістра 

 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, 

напрям 

 

Філологія (німецька). Навчальний процес спрямовано 

на поглиблене вивчення та вдосконалення знань, вмінь 

та навичок іншомовного спілкування (німецькою, 

англійською) та пов’язаних з цим науково-

дослідницьких та педагогічних компетентностей.   

2 Фокус 

програми: 

загальна/спе

ціальна 

Загальний: розуміння особистісної й соціальної 

значимості професії, забезпечення цілісного розуміння 

про освіту як особливу сферу соціокультурної та 

комунікативної практики;  володіння сучасними 

методами пошуку, обробки й використання інформації, 

інтерпретувати й використовувати інформацію для 

адресата; здатність в умовах розвитку науки та 



змінюваної соціальної практики до перегляду власних 

позицій, вибору нових форм та методів роботи; 

Спеціальний: методологія, історія, основні концепції 

опису німецької, англійської мов та літературного 

процесу; основними поняттями лінгвістики у їх 

системно-структурних зв’язках; вміти виділяти форму, 

зміст і функції мовної одиниці; володіти системою 

функціональних стилів сучасної німецької, англійської 

мов; розрізняти основні закономірності, типові явища та 

перехідні випадки мовних явищ; науково-дослідна 

діяльність у сфері міжкультурної, міжмовної комунікації 

та методики викладання іноземних мов та зарубіжної 

літератури. 

3 Орієнтація 

програми 

Програма підготовки магістра філології  академічно 

та професійно орієнтована, про що свідчить організація 

навчального процесу, що включає в себе різні форми 

роботи, зокрема лекційні, практичні та семінарські 

заняття, а також виробничі та науково-дослідні види 

практик, наукові дослідження, результати яких 

фіксуються у наукових статтях та дипломній роботі.    

4 Особливості 

програми 

Програма підготовки магістра філології вдало поєднує з 

одного боку можливість поглибленого набуття та 

вдосконалення й іншомовних комунікативних навичок 

та вмінь, а з іншого – магістр філології набуває 

неоціненний професійний досвід викладання іноземних 

мов та зарубіжної літератури, можливість іноземного 

стажування. Третьою особливістю є можливість 

випробувати себе у якості дослідника-початківця в сфері 

філології.   

 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлашт

ування 

 Основними сферами та об’єктами діяльності 

випускників із вищою освітою (за наявності диплому 

магістра) за професійним спрямуванням є  викладання 

англійської, німецької мови і зарубіжної літератури у 

вищих закладах освіти. 

2 Продовженн

я освіти 

Можливість навчатися за програмами третього циклу. 

 



г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання 

та навчання 

Стиль навчання – активний, що дає можливість 

студенту обирати предмет та організовувати час. Багато 

часу відводиться на самостійну роботу та опрацювання 

мовного та науково-дослідного матеріалу. Допоміжними 

елементами при цьому виступають виробнича та 

науково-дослідна практика, консультації викладачів-

керівників практик, наукових керівників.   

Виконання дипломної роботи освітньо-

кваліфікаційного рівня “магістр” є обов’язковою 

вимогою підготовки фахівця з повною вищою освітою. 

Головним завданням магістерської роботи є опанування 

методології, методики і сучасного інструментарію 

наукових досліджень, поглиблене вивчення відповідних 

теоретичних проблем, а також практична орієнтація, 

коли одним із завдань є пошук та обґрунтування 

ефективних форм і методів викладання фахових 

дисциплін у вищих навчальних закладах I-IV рівня 

акредитації. 

2 Система 

оцінювання 

Оцінюються: 

1) представлення творчих проектів у вигляді 

презентацій; 

2) екзамени семестрові;. 

3) комплексний екзамен з професійної підготовки 

(педагогіка і методика викладання іноземної мови та 

зарубіжної літератури) 

4) комплексний кваліфікаційний екзамен з іноземних 

мов (англійська, німецька) 

 захист дипломної роботи магістра 

 

 



 

д Програмні компетентності 

1 Загальні  пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей у формуванні педагога; 

 цілісність у формуванні особистості фахівця як 

гідного громадянина України; 

 володіти науково-гуманітарним світоглядом, знати 

основні закономірності природи і суспільства; 

 володіти системою знань про людину як духовну 

істоту, як особистість, індивідуальність; 

 гармонійно поєднувати в собі всі компоненти 

загальнолюдської культури особистості; 

 мати критичне і творче мислення; 

 вміти ставити мету й формулювати завдання, 

пов’язані з реалізацією соціально-професійної 

діяльності; 

 володіти системою знань про взаємозв’язки 

фізичного, психічного й соціального здоров’я людини 

та суспільства; 

 володіти системою знань про сферу освіти, сутність, 

зміст і структуру освітніх процесів; 

 володіти системою знань про історію та сучасні 

тенденції розвитку педагогічних концепцій і 

предметних методик; 

 володіти системою знань про закономірності 

спілкування та способи управління індивідом і 

групою; вмінням педагогічного спілкування; 

2 Фахові - володіти іншомовним (німецьким, англійським) 

мовленням та використовувати на практиці відповідно 

до комунікативної ситуації та сфери спілкування; 

 володіти системою функціональних стилів сучасної 

німецької, англійської мов; 

 розрізняти основні закономірності, типові явища та 

перехідні випадки мовних явищ; 

 співвідносити мовні явища з сучасним станом мов та 

їх історією; 

 знати умови та форми мовленнєвої комунікації; 

володіти мовленнєвознавчими поняттями, технікою 



мовленнєвої діяльності; 

 професійно грамотно й комунікативно доцільно 

володіти німецькою, англійською мовами; 

 знати історію, загальні закономірності розвитку 

зарубіжної літератури; 

 знати основні етапи історії світової літератури; 

 знати провідні напрямки у зарубіжній 

літературознавчій думці; 

 володіти основними методами вивчення мови та 

літератури; 

 вміти аналізувати літературні явища в єдності 

філософських, естетичних та моральних аспектів; 

 володіти прийомами інтеграції художніх текстів 

(лінгвістичними, художніми, критико-

публіцистичними, літературознавчими); 

 володіти лінгвістичною, лінгвокраїнознавчою, 

комунікативною компетенціями на іноземній мові. 

 

е Програмні результати навчання  

 - сформованість цілісної особистості фахівця відповідно до освітньо – 

кваліфікаційного рівня; 

-  вміння вільно володіти іноземними мовами (німецька, англійська); 

- Уявленні про мовну та культурну картину світу; 

- Вміння спілкуватися з колегами з-за кордону, виконувати функції 

посередника між культурами народів країн, мови яких вивчаються, і 

культурою свого народу. 

- обізнаність у різних жанрів мистецтва, вміння аналізувати й 

інтегрувати їх з метою гуманістичного та морально-естетичного 

виховання студентів. 

- вміння організація різних форм та видів навчальної діяльності; 

- вміння забезпечити якісне викладання фахових дисциплін відповідно до 

навчального плану; 

- сформованість професійних знань та вмінь студентів відповідно до змісту програм 

навчальних дисциплін; 

- розвинена пізнавальна активність студента в навчальному процесі; 

- здатність формулювати та вдосконалювати важливу дослідницьку 

задачу, для її розв’язання збирати необхідну інформацію та 

формулювати висновки, які можна захищати в науковому контексті. 



- Обізнаність у наукових стандартах та відповідність їм щодо точності 

та обсягу локалізованої документації, використаної та процитованої в 

завданнях та завершальній дисертації. 

- Усвідомлення особистісної та соціальної значущості своєї професії, 

володіти цілісним уявленням про освіту як особливу сферу 

соціокультурної практики, що забезпечує трансляцію культури від 

покоління до покоління та виступає як контекст становлення 

особистості. 

- Здатність презентувати написані тексти та робити усні презентації 

протягом різного часу та різної складності рідною мовою чи іншою, 

потрібною для області спеціалізації. 

▪   Уміння відтворити дослід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та 

застосування типових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах 

- Вміння інтерпретувати тексти різних сфер комунікації, різних 

історичних періодів німецької та англійської літератури,  

 

 


