
Таблиця проекту змін до освітньо-професійної програми Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 

 

 

Компоненти освітньо-

професійної програми 

(редакція 2020 року) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 Компоненти освітньо-

професійної програми 

(редакція 2021 року) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Дисципліни загальної підготовки Дисципліни загальної підготовки 

Методика наукових 

досліджень  

3 залік Методика наукових 

досліджень  

3 залік 

Педагогіка і психологія 

вищої школи  

4 залік Психологія освіти  3 залік 

Білінгвальна освіта  2 залік Освітологія  3 залік 

Дисципліни професійної підготовки Дисципліни професійної підготовки 

Методика навчання німецької 

мови в закладі загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня і 

закладі вищої освіти  

5  екзамен Методика навчання німецької 

мови в закладах загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня та 

професійної освіти  

4 екзамен 

Методика навчання зарубіжної 

літератури в закладі загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня і 

закладі вищої освіти  

5  екзамен Методика навчання зарубіжної 

літератури в закладах загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня та 

професійної освіти  

4 екзамен 

Практика усного та писемного 

мовлення німецької мови  

10  екзамен Практика усного та писемного 

мовлення німецької мови  

5,5 екзамен 

Тенденції розвитку новітньої 

зарубіжної літератури  

4  екзамен Тенденції розвитку новітньої 

зарубіжної літератури  

3 екзамен 

Німецьке академічне письмо  4 залік Німецьке академічне письмо  4 залік 

Теоретичні проблеми сучасної 

германістики  

4  залік Теоретичні проблеми сучасної 

германістики  

3 екзамен 

   Сучасна німецькомовна 

література  

3 екзамен 

Практика Практика 



Виробнича педагогічна 

практика в закладах загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня  

6 диференційований 

залік 

Виробнича педагогічна 

практика в закладах загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня  

12 диференційований 

залік 

Виробнича педагогічна 

асистентська практика  

 

4,5 диференційований 

залік 

Виробнича педагогічна 

практика у ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації  

6 диференційований 

залік 

Дипломна робота 6  Дипломна робота 10,5  

Атестація 1,5  Атестація 1 1,5  

   Атестація 2 1,5  

Загальний обсяг 

обов’язкових компонентів 

59 кредитів  Загальний обсяг 

обов’язкових компонентів 

67 кредитів 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ   

Дисципліни вільного вибору студента 

Вибір за блоками 

   

Вибірковий блок 1 (Друга спеціальність «Середня освіта (Мова 

і література (англійська)») 

   

Друга іноземна мова 

(англійська)  

9,5      

Теоретичний курс англійської 

мови  

4      

Методика навчання англійської 

мови у закладі загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня  

4      

Сучасна англійськомовна 

література  

4      

Вибірковий блок 2 (Профільовані навчальні дисципліни 

спеціальності «Середня освіта (Мова і література 

(німецька)») 

    

Практикум німецькомовної 

прагматики  

5      

Сучасний німецькомовний 

дискурс  

5      

Сучасні технології навчання 5      



німецької мови і культури  

Порівняльна граматика 

німецької та української мов  

4      

Сучасна німецькомовна 

література  

4      

Загальний обсяг вибіркових 

компонентів 

23 кредитів     

Вибір з каталогу  8 кредитів  Вибір з каталогу  23 кредити 

Загальний обсяг освітньої 

програми 

90 кредитів  Загальний обсяг освітньої 

програми 

90 кредитів 

 

Зміни у освітньо-професійній програмі зумовлені наказом по Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка № 139-ОД від 28.12.2020 «Про розроблення нових та модернізацію затверджених 

освітніх програм і навчальних планів» та додатком до наказу «Методичні рекомендації з розроблення навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова 

редакція)». 

Запропоновані зміни у компонентах освітньої програми не порушують відсоток обов’язкових та вибіркових 

дисциплін, кількість іспитів та заліків за семестрами. 

Дотримано відсоткове співвідношення (60:40) у присвоєнні двох кваліфікацій. 

Збільшено кількість кредитів на практичну підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. 

Збережено загальний обсяг освітньої програми – 90 кредитів. 

 

Було враховано висловлені пропозиції, рекомендації, критичні зауваження потенційних роботодавців, які 

отримані в результаті опитування. Зокрема, освітній компонент «Сучасна німецькомовна література» перенесено з 

вибіркового блоку до обов’язкових компонентів. 

 

Гарант ОПП: к.п.н., доц., доцент кафедри німецької мови Боднарчук Т.В. 


