
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

освітньо-професійної програми 

«Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література» 

спеціальності                  014 Середня освіта (Мова і література (німецька) 

галузі знань                    01 Освіта / Педагогіка 

освітнього ступеня        бакалавр 

факультету                     іноземної філології 

І. Інформація про випускову кафедру та факультет 

1. Назва випускової кафедри та факультету / адреса: 
Кафедра німецької мови, факультет іноземної філології / м. Кам’янець-Подільський, 
вул. Огієнка, 61, ауд. 411. 
2. Керівний склад випускової кафедри та факультету: 
Декан факультету іноземної філології – Хоптяр Алла Олександрівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри англійської мови. 
Завідувач кафедри німецької мови – Калинюк Тетяна Василівна, кандидати 
педагогічних наук, доцент кафедри німецької мови, доцент. 
3. Гарант освітньо-професійної програми та група забезпечення: 
Гарант освітньо-професійної програми – Калинюк Тетяна Василівна, кандидат 
педагогічних наук, завідувач кафедри німецької мови, доцент  
Група забезпечення – Боднарчук Тетяна Вікторівна, доцент кафедри німецької мови, 
кандидат педагогічних наук, доцент. 
4. Календарні події з реалізації освітньої програми. 

- початок навчальних занять та їх завершення: [http://fif.kpnu.edu.ua/hrafik-
osvitnoho-protsesu/] 
- терміни проведення підсумкового контролю: [http://fif.kpnu.edu.ua/rozklad-
ekzameniv/] 

5. Вступна кампанія 2021 р.: вимоги, умови та процедури зарахування на 
навчання за освітньою програмою: 

Приймальна комісія: [https://vstup.kpnu.edu.ua/] 
6. Координатор ЄКТС від факультету:  

Заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти - Федькова 
Інга Анатоліївна, кандидат філологічних наук. 
7. Академічна мобільність за освітньо-професійною програмою: внутрішня та 
міжнародна академічна мобільність здобувачів вищої освіти і науково-
педагогічних працівників. [http://inter.kpnu.edu.ua/], [http://deutsch.kpnu.edu.ua/daad/]. 
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ІІ. Інформація про освітньо-професійну програму спеціальності університету 

1. Кваліфікація, що присвоюється випускникам: 

Освітня кваліфікація: бакалавр середньої освіти (Мова і література (німецька)  

Професійна кваліфікація:  
Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти 
Друга спеціальність:  
Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури закладу загальної середньої 
освіти* / Вчитель польської мови і зарубіжної літератури закладу загальної 
середньої освіти** 
(*за умови обрання вибіркового блоку «Середня освіта (Мова і література 
(англійська) / ** за умови обрання вибіркового блоку «Середня освіта (Мова і 
література (польська)) 
Працевлаштування: фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-професійною 
програмою Середня освіта (Німецька мова і зарубіжна література) можуть обіймати 
посади: 
2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти 
2351.2 Методист 
3340 Асистент вчителя 
2490 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угрупування. 

2. Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми та термін його дії: 
[http://kpnu.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram-kpnu/]. 

3. Доступ до подальшого навчання: 
Можливість продовження здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти та/або спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування 
в системі післядипломної освіти. 

4. Кількість кредитів ЄКТС / кількість годин: 
240 кредитів ЄКТС / 7200 годин. 

5. Форма здобуття вищої освіти: денна. 
6. Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень студентів: 

Рейтингова система оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
передбачає оцінювання з усіх видів аудиторної та позааудиторної освітньої 
діяльності (поточний, модульний, підсумковий контроль); звіти про практику, 
курсові роботи, заліки, усні та письмові екзамени, комплексний кваліфікаційний 
екзамен. 

7. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та силабуси: 
[http://deutsch.kpnu.edu.ua/bakalavrat/] 

Шифр 

н /д  

Назва освітніх компонентів  Кількість 
кредитів ЄКТС 

4Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
Дисципліни загальної підготовки 

ЗП 01 
 

Українська мова (за професійним    
спрямуванням) 

3/90 екзамен 

http://kpnu.edu.ua/sertyfikaty-pro-akredytatsiiu-osvitnikh-prohram-kpnu/


ЗП 02 Історія та культура України 5/150 екзамен 
ЗП 03 Соціально-політичні студії 3/90 екзамен 
ЗП 04 Філософія  5/150 екзамен 
ЗП 05 Фізична культура 3/90 залік 
ЗП 06 Безпека життєдіяльності 2/60 залік 

Дисципліни професійної підготовки 
ПП 01 Вступ до філології 4/120 екзамен 

ПП 02 Практика усного та писемного мовлення 
німецької мови 51/1530 екзамен-2,4,6,8 

залік-1,3,5,7 
ПП 03 Історія зарубіжної літератури 13/390 екзамен -2,4,6 
ПП 04 Психологія 5/150 екзамен 
ПП 05 Педагогіка 7/210 екзамен 
ПП 06 Методика навчання німецької мови 4/120 екзамен 
ПП 07 Методика навчання зарубіжної літератури 4/120 екзамен 
ПП 08 Теорія німецької мови:   
ПП 08.01 Лексикологія німецької мови  3/90 екзамен 
ПП 08.02 Стилістика німецької мови 3/90 залік 
ПП 08.03 Теоретична граматика німецької мови 3/90 екзамен 
ПП 08.04 Історія німецької мови 3/90 залік 
ПП 09 Практична граматика німецької мови 8/240 екзамен-3 

залік-1 
ПП 10 Практична фонетика німецької мови 4/120 залік 
ПП 11 Латинська мова 3/90 екзамен 
ПП 12 Основи наукових досліджень 3/90 залік 
ПП 13 Практика:   
ПП 13.01 навчальна психолого-педагогічна практика 3/90 залік 

ПП 13.02 навчальна ознайомлювальна педагогічна 
практика 

6/180 залік 

ПП 13.03 
 

виробнича педагогічна практика з німецької 
мови і зарубіжної літератури 

9/270 Д. залік 

ПП 14 

 

Курсова робота (історія зарубіжної 
літератури/методика навчання зарубіжної 
літератури) 

1/30 
Д. залік 

ПП 15 

 

Курсова робота (лексикологія німецької 
мови/стилістика німецької мови/методика 
навчання німецької мови  

1/30 
Д. залік 

ПП 16  Атестація 1,5/45  
2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

Дисципліни вільного вибору студента 
2.1. Вибір за блоками 



Вибірковий блок 1 
(Друга спеціальність «Середня освіта (Мова і література (англійська)») 

ДВС 01 Друга іноземна мова (англійська) 35/1050 екзамен-4,6,8 

залік-5,7 

ДВС 02 Теоретичний курс англійської мови 4/120 залік 

ДВС 03 Методика навчання англійської мови 4/120 екзамен 

ДВС 04 Лінгвокраїнознавство Великої Британії та 
США 4/120 залік 

ДВС 05 Курсова робота з методики навчання 
англійської мови 1/30 Д. залік  

ДВС 06 Виробнича педагогічна практика з другої 
іноземної мови (англійської) 6/180 Д. залік 

ДВС 07 Кваліфікаційний екзамен з другої 
спеціальності 1,5/45  

Вибірковий блок 2 
(Друга спеціальність «Середня освіта (Мова і література (польська)») 

ДВС 01 Друга іноземна мова (польська) 35/1050 екзамен-4,6,8 

залік-5,7 
ДВС 02 Теоретичний курс польської мови 4/120 залік 

ДВС 03 Методика навчання польської мови 4/120 екзамен 

ДВС 04 Лінгвокраїнознавство Польщі 4/120 залік 

 

ДВС 05 
Курсова робота з методики навчання 
польської мови 1/30 

Д. залік 

ДВС 06 Виробнича педагогічна практика з другої 
іноземної мови (польської) 6/180 Д. залік 

ДВС 07 Кваліфікаційний екзамен з другої 
спеціальності 1,5/45  

 2.2. Вибір з каталогу 24/720 Залік/Екзамен 

 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН І 
КРЕДИТІВ ЄКТС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРА 

240/7200 
 

 Кількість курсових робіт  3 

 Кількість заліків  25 

 Кількість екзаменів  27 

Вибірковий блок 3 
(Профільовані навчальні дисципліни спеціальності «Середня освіта (Мова і література 

(німецька)») 
ДВС 01 Основи іншомовної комунікації 4/120 залік 

ДВС 02 Теорія і практика аналізу літературно-
художнього тексту 6/180 залік 



ДВС 03 Теоретична фонетика німецької мови 4/120 залік 

ДВС 04 Комунікативно-функціональні аспекти 
німецької мови 4/120 залік 

ДВС 05 Парадигматичні та синтагматичні 
відношення у німецькій мові 4/120 залік 

ДВС 06 Німецька мова в соціокультурному 
аспекті 6/180 залік 

ДВС 07 Художньо-філософські аспекти 
німецькомовної літератури 4/120 екзамен 

ДВС 08 Основи аспектного перекладу (німецька 
мова) 5/150 залік 

ДВС 09 Тенденції розвитку жанрів в німецькій 
літературі 6/180 екзамен 

ДВС 10 Інформаційно-комунікаційні технології в 
навчанні німецької мови 5,5/165 залік 

ДВС 11 

Курсова робота (німецька мова в 
соціокультурному аспекті/ інформаційно-
комунікаційні технології в навчанні 
німецької мови/ тенденції розвитку жанрів 
в німецькій літературі) 

1/30 Д. залік 

ДВС 12 Виробнича педагогічна практика з 
німецької мови 6/180 Д. залік 

 2.2. Вибір з каталогу 24/720 Залік/Екзамен 
 

 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН І 
КРЕДИТІВ ЄКТС ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРА 

240/7200  

 Кількість курсових робіт  3 

 Кількість заліків  29 
 Кількість екзаменів  25 

 
8. Практична підготовка здобувачів вищої освіти: 

За період навчання здобувачі вищої освіти проходять такі практики: 
- навчальна психолого-педагогічна практика; 
- навчальна ознайомлювальна педагогічна практика; 
- виробнича педагогічна практика з німецької мови і зарубіжної літератури; 
- виробнича педагогічна практика з другої іноземної мови (англійської) * / 

виробнича педагогічна практика з другої іноземної мови (польської) ** 

Відгуки про практику: http://deutsch.kpnu.edu.ua/praktyka/  
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9. Атестація: 
проводиться у формі двох кваліфікаційних екзаменів.  

10. Співпраця з роботодавцями: 
Факультет іноземної філології та кафедра німецької мови зокрема, активно 
співпрацюють із закладами загальної середньої освіти міста та регіону на основі 
підписаних угод. http://deutsch.kpnu.edu.ua/spivpratsia-z-robotodavtsiamy/  
  
  ІІІ. Інфраструктура 

1. Гуртожитки: 
 [http://kpnu.edu.ua/hurtozhytky/] 
2. Профком студентів, аспірантів та докторантів університету: 
[http://profkom.kpnu.edu.ua/] 
3. Медичне обслуговування: 
[http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/medychne-zabezpechennya-posluhy-strahuvannya/] 
4. Можливості для студентів з особливими освітніми потребами (в К-ПНУ 
запроваджена система конструктивних (пандуси, збільшені проходи, безпорогові дверні 
блоки) та організаційних (супровід та допомога) рішень для осіб з особливими освітніми 
потребами, що врегульовано внутрішніми документами К-ПНУ: 
[https://drive.google.com/file/d/1S_n8rUhGwen4huhZfWjQeJKGzc4LpiF5/view]; 
[https://drive.google.com/file/d/100gst3fOoicX41H31RHgf8InBMpaWtfd/view]).  
5. Лінгвістичний центр університету: 
 [http://lc.kpnu.edu.ua/] 
6. Харчування: 
[http://kpnu.edu.ua/informatsijnyj-paket/harchuvannya/]  
7. Студентське дозвілля: 
[http://nvr.kpnu.edu.ua/] 

 
 
 

Завідувач випускової кафедри      ____________________ 
           Ініціали, прізвище 
Координатор ЄКТС 

від факультету       ____________________ 
           Ініціали, прізвище 
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