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Зміни до освітньої програми 

«Середня освіта. Мова і література (англійська, німецька), перша – англійська»  

освітнього рівня – другий (магістерський) 2021 р. 

Гарант Коноваленко Т.В. 

 

Частина ОП яка оновлюється Підстави (згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і затвердження змін (згідно Положення про ОП) 

Фактичний стан Передбачається  

Уточнення запланованих 

результатів навчання ОП 

введення 

стандартів вищої 

освіти суміжних 

спеціальностей 

Затвердження 

професійного 

стандарту за 

професіями 

«Вчитель 

початкових класів 

закладу загальної 

середньої освіти», 

«Вчитель закладу 

загальної 

середньої освіти», 

«Вчитель з 

початкової освіти 

(з дипломом 

молодшого 

спеціаліста» 

(наказ 

Міністерства 

розвитку 

економіки, 

торгівлі та 

сільського 

Знання 

ПРН 7 – основ 

загальнотеоретичних та 

професійних дисциплін в 

обсязі, необхідному для 

проведення науково-

дослідної роботи; норм 

цитування при написанні 

наукових робіт; 

 

Уміння 

ПРН 9 – володіти формами і 

методами наукового пізнання, 

вміти аналізувати сучасні 

соціальні та етичні проблеми, 

наукові школи, напрямки, 

концепції, джерела 

гуманітарного знання;  

 

 

Комунікація 

ПРН 16 – застосовувати 

отримані знання при 

вирішенні науково-

методичних і навчально-

виховних завдань з 

Знання 

ПРН 7 – основ 

загальнотеоретичних та 

професійних дисциплін в 

обсязі, необхідному для 

проведення науково-

дослідної роботи; правил 

академічної доброчесності; 

норм цитування при 

написанні наукових робіт; 

Уміння 

ПРН 9 – володіти формами і 

методами наукового 

пізнання, вміти аналізувати 

сучасні соціальні та етичні 

проблеми, наукові школи, 

напрямки, концепції, 

джерела гуманітарного 

знання; бути готовими до 

навчання впродовж життя; 

Комунікація 

ПРН 16 – застосовувати 

отримані знання при 

вирішенні науково-

методичних і навчально-

виховних завдань з 

вноситься до ОП, 

затверджується вченою 

радою університету до 

31травня, після позитивного 

рішення на засіданні кафедри 

та ін. структур згідно 

Положення про ОП 
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господарства 

України № 2736 

від 23.12.2020 р.) 

урахуванням вікових та 

індивідуально-типологічних, 

соціально-психологічних 

особливостей учнівських 

колективів і конкретних 

педагогічних ситуацій; при 

розв’язанні складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог;  

 

 

 

 

урахуванням вікових та 

індивідуально-типологічних, 

соціально-психологічних 

особливостей учнівських 

колективів і конкретних 

педагогічних ситуацій; при 

розв’язанні складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та суперечливих 

вимог; прогнозувати, 

проектувати та моделювати 

освітній процес; 

Уточнення найменування та 

обсягу (у кредитах ЕCTS) 

дисциплін (модулів) та 

практик обов’язкової  частини 

навчального плану відповідно 

до внесених змін у програму 

дисципліни / практики 

 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми як  

результат 

цілеспрямованого 

моніторингу 

освітньої 

програми; 

ініціатива 

здобувачів вищої 

освіти 

(А. Павленко), 

роботодавців 

(О. Яценко, 

О.Галицька, 

 

 

 

Підготовка до захисту та 

захист дипломної роботи – 10 

кредитів 

Виробнича практика 

(методична) – 4,5 кредитів 

 

Атестація (підготовка та 

захист дипломної роботи) – 

6 кредитів 

Атестація (підготовка та 

складання комплексного 

кваліфікаційного екзамену  

з німецької мови та 

зарубіжної літератури) – 

1,5 кредитів 

 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 
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О. Сахацька). 

. 

 

Уточнення найменування та 

обсягу (у кредитах ЕCTS) 

дисциплін (модулів) та 

практик обов’язкової частини 

навчального плану відповідно 

до внесених змін у програму 

дисципліни / практики 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми як  

результат 

цілеспрямованого 

моніторингу 

освітньої 

програми; 

пропозиція 

рецензента від 

академічної 

спільноти 

І. Романишина; 

Новітні течії у світовій 

літературі – 3 кредити 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорія та історія сучасного 

літературного процесу – 6 

кредитів 

Модуль 1. Теорія і 

методологія 

літературознавства – 3 

кредити 

Модуль 2. Новітні течії у 

світовій літературі – 3 

кредити 

Література німецькомовних 

країн – 3 кредити 

Сучасна література 

германськомовних країн – 

4 кредити 

Модуль 1. Сучасна 

література англомовних 

країн – 2 кредити  

Модуль 2. Сучасна 

література німецькомовних 

країн – 2 кредити 

Практичний курс німецької 

мови – 8 кредитів 

Практичний курс німецької 

мови – 7,5 кредитів 

Оновлення переліку 

дисциплін для вільного 

вибору студентами 

ініціатива 

керівництва 

Університету; 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

 Обсяг усіх вибіркових 

освітніх компонентів – 4 

кредити 

вноситься до навчального 

плану та до каталогу 

вибіркових дисциплін 

університету, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

Культура писемного 

мовлення – 5 кредитів  

Лінгвопсихологія – 4 

кредити 
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програми; 

ініціатива 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

Сучасна література 

англомовних країн – 5 

кредитів 

Порівняльна типологія 

англійської та української 

мов – 4 кредити 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

 Література в контексті 

інших видів мистецтва – 4 

кредити 

Міф як основа художньої 

творчості – 4 кредити 

Перерозподіл дисциплін, 

практик з циклу вибіркових до 

циклу обов`язкових освітніх 

компонентів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

ініціатива 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

 

Сучасна література 

англомовних країн – 5 

кредитів 

Сучасна література 

германськомовних країн – 

4 кредити 

Модуль 1. Сучасна 

література англомовних 

країн – 2 кредити  

Модуль 2. Сучасна 

література німецькомовних 

країн – 2 кредити 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Зміни розподілу годин у 

межах дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостійна робота 

- лекції/семінари/практичні  

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

Філософія освіти – 3 кредити  

Аудиторні години: 30 

самостійна робота: 60 

лекції: 16; семінари: - 

практичні:14 

Філософія освіти – 3 

кредити  

Аудиторні години: 30 

самостійна робота: 60 

лекції: 16 ; семінари: 14  

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 



5 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

програми; 

 практичні:- 

 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Новітні течії у світовій 

літературі – 3 кредити 

Аудиторні години: 30 

самостійна робота: 60 

лекції: 16; семінари: - 

практичні:14 

 

Теорія та історія сучасного 

літературного процесу – 6 

кредитів 

Аудиторні години: 60 

самостійна робота: 120 

лекції: 32, семінари: 28 

практичні:- 

 

Література німецькомовних 

країн – 3 кредити   

Аудиторні години: 24 

самостійна робота: 54 

лекції: 24; семінари: - 

практичні:12 

 

 

Сучасна література 

германськомовних країн – 

4 кредити 

Аудиторні години: 42 

самостійна робота: 78 

лекції: 14; семінари:28  

практичні:- 

Зміни розподілу годин у 

межах дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостійна робота 

лекції/семінари 

 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми; 

науково-

педагогічних 

працівників 

кафедр, що 

задіяні у 

підготовці 

здобувачів вищої 

освіти відповідної 

освітньої 

Загальне мовознавство – 5 

кредитів  

Аудиторні години: 60 

самостійна робота: 90 

лекції: 30; семінари: - 

практичні:30 

 

Загальне мовознавство – 4 

кредити  

Аудиторні години: 46 

самостійна робота: 74 

лекції: 24; семінари: 22 

практичні:- 

Історія та культура Британії  – 

5 кредитів  

Аудиторні години: 60 

самостійна робота: 90 

лекції: 30; семінари: - 

практичні:30 

Історія та культура 

Британії  – 4 кредити 

Аудиторні години: 46 

самостійна робота: 74 

лекції: 24; семінари: 22 

практичні:- 

 Література в контексті вноситься до навчального 
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програми; 

 

інших видів мистецтва – 4 

кредити 

Аудиторні години: 38 

самостійна робота: 82 

лекції: 14; семінари: 24 

практичні:- 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП  Міф як основа художньої 

творчості – 4 кредити 

Аудиторні години: 38 

самостійна робота: 82 

лекції: 14; семінари: 24 

практичні:- 

Зміна форми контролю: 

- Екзамен/залік 

 

ініціатива 

керівництва 

Університету; 

ініціатива гаранта 

та групи 

розробників 

освітньої 

програми 

 

 

 

Новітні течії у світовій 

літературі – 3 кредити, залік 

В усіх вибіркових освітніх 

компонентах форма 

контролю - залік 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Теорія та історія сучасного 

літературного процесу – 6 

кредитів, екзамен 

Міжкультурна комунікація – 

3 кредити, залік 

Міжкультурна комунікація 

– 3 кредити, екзамен 

 

Практичний курс англійської 

мови – 8 кредитів; екзамен – 

2,3 семестри, залік – 1 

семестр 

Практичний курс 

англійської мови – 8 

кредитів; екзамен – 2 

семестр, залік – 1,3 

семестри 

Практичний курс німецької 

мови – 8 кредитів; екзамен – 3 

семестр, залік – 1,2 семестри 

Практичний курс німецької 

мови – 7,5 кредитів; 

екзамен – 2 семестр, залік – 

1,3 семестри 

Зміна семестру викладання 

дисципліни, проведення 

навчальної (виробничої) 

практики  

  

 

 

 вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після   
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позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Зміни у програмах дисциплін  

(кількість і перелік тем, 

послідовність їх вивчення, 

теми лабораторних занять, 

форми і методи контролю 

тощо) 

 

 - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри, 

передається до навчально-

методичних комісій 

інституту/факультету і 

затверджується на вченій раді 

інституту/факультету 

Зміни у програмах практик 

(кількість і перелік тем, бази 

практик, форми і методи 

контролю тощо) 

 - - вноситься до програми 

практики, затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до навчально-

методичних комісій 

інституту/факультету і 

затверджується на вченій раді 

інституту/факультету 

Зміни змісту й форм контрою 

самостійної роботи у межах 

дисципліни/практики 

 - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 

Зміни тем курсових робіт  - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 

Зміни тем дипломних робіт  - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 

 

 


