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1. Профіль освітньої програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» 

 

1.1. Загальна інформація 

Повна офіційна назва 

вищого навчального закладу  
Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. 

Кафедра германської філології 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

Доктор філософії за спеціалізацією «германські мови та літератур 

(переклад включно), перша –англійська» 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 4 роки 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень вищої освіти 
Третій рівень вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»), 

НРК – 8 рівень, QF-LLL – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл 

Передумови 

Наявність диплому магістра (спеціаліста) із зазначенням 

відповідної спеціальності філологічного та гуманітарного 

спрямування. Інші вимоги визначаються правилами прийому на 

освітньо-професійну програму відповідного року вступу. 

Мова(и) викладання українська, англійська, німецька 

Термін дії освітньої 

програми 
до 31.06.2023 р. 



Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://gf.sumdu.edu.ua 

1.2. Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії СумДУ, спрямована на здобуття студентами 

поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння, що відносяться до сфер 

мовознавства, педагогіки та перекладознавства, що дасть їм змогу ефективно виконувати завдання 

інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, орієнтовані на дослідження й 

розв’язання складних перекладацьких задач для задоволення потреб замовників від науки, бізнесу 

та підприємств у різних галузях. Метою навчання є забезпечення підготовки кадрів вищої 

кваліфікації у сфері гуманітарних наук у галузі філології для здійснення науково-дослідницької 

діяльності, аналітичної праці, наукового консультування, роботи в міжнародних дослідницьких 

проектах та інституціях, викладання філологічних дисциплін на високому сучасному рівні в 

університетах України та світу. 

1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область освітньої 

програми 

Наукові дослідження у галузі гуманітарних наук за спеціальністю 

«філологія» 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо- наукова програма 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та 

професійних вимог. Орієнтована на формування у аспірантів 

компетентностей щодо набуття глибинних знань з філології, 

володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

набуття універсальних навичок дослідника та подання власних 

результатів досліджень в усній та письмовій формах, зокрема 

іноземною мовою. 

Особливості освітньої 

програми 

Реалізується як у теоретичних наукових розвідках, що ведуться в 

області філології, так і в практичних дослідженнях. Можлива 

академічна мобільність. 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2310.2 Асистент 

2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості 

2419.3 Консультант в апараті державної влади, виконкому 

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, 

лінгвістика та переклади) 

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та 

переклади) 

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, 

лінгвістика та переклади) 

2444.1 Філолог-дослідник 

2444.2 Філолог 

2451.1 Літературознавець 

2451.2 Редактор науковий, редактор літературний 

2444.2 Перекладознавець 

Подальше навчання 
Можливість навчатися за програмами четвертого рівня вищої 

освіти 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

електронне навчання в системі OCW СумДУ, самонавчання, 

навчання через лабораторну практику, навчання на основі 

досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

http://gf.sumdu.edu.ua/


семінарських, практичних занять, групової проектної роботи, 

самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, e-

learning за окремими освітніми компонентами, проведення 

наукових досліджень. 

Оцінювання 

Формативне – письмові та усні коментарі та настанови викладачів 

у процесі навчання, формування навичок самооцінювання, 

залучення аспірантів до оцінювання роботи аспірантів та один 

одного. 

Сумативне – письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання 

поточної роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі й проблеми в галузі 

лінгвістики та  перекладу в процесі професійної діяльності, що 

передбачає проведення досліджень та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

 

ЗК1 Здатність поглиблювати теоретичну фахову та 

загальноуніверситетську підготовку, підвищувати рівень 

професійної та викладацької майстерності. 

ЗК2 Здатність працювати з літературними каталогами, базами 

даних зі спеціальності та наукометричними базами. 

ЗК3 Здатність розвивати навички написання та оформлення 

результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, проектів, 

монографій, дисертацій, авторефератів тощо на належному рівні. 

ЗК4 Здатність ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

теоретичні та експериментальні дослідження в галузі науково-

дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до 

отримання нових знань. 

ЗК5 Здатність критично мислити, зокрема, застосовувати критичне 

мислення до аналізу результатів власного наукового дослідження, 

його наукової новизни, теоретичного і практичного значення. 

ЗК6 Здатність з нових дослідницьких позицій формулювати 

методологічну базу наукової праці, усвідомлювати її актуальність, 

мету і значення для власного дослідження та для  розвитку інших 

галузей науки, національної чи світової духовної культури. 

ЗК7 Здатність брати участь у міждисциплінарних проектах та 

використовувати результати наукових досліджень інших галузей 

науки для досягнення цілей власного наукового дослідження. 

ЗК8 Здатність ефективно використовувати сучасну методологію 

наукового пізнання та новітні методи наукових досліджень. 

ЗК9 Здатність кваліфіковано відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях та тезах, опублікованих як у фахових 

вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз. 

ЗК10 Здатність професійно презентувати результати своїх 

досліджень на міжнародних наукових конференціях, семінарах для 

вітчизняного та світового співтовариства. 

ЗК11 Здатність поглиблювати рівень володіння усною та писемною 

науковою мовою для апробації результатів наукових досліджень на 

міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах. 

ЗК12 Здатність володіти навичками застосування синергетичної 

методології у науково-дослідницькій та педагогічній діяльності, 



знаннями про фундаментальні засади сучасної наукової картини 

світу. 

ЗК13 Здатність застосовувати принципи фінансування науково-

дослідної роботи та структуру кошторисів на її виконання, вміти 

підготувати запит на отримання фінансування, звітну 

документацію. 

ЗК14 Здатність знати основи управління науково-дослідною 

роботою факультету й університету (план роботи, регламент, 

індикатори). 

ЗК15 Здатність формувати команду дослідників для вирішення 

локальної задачі (проведення експерименту, збору інформації, 

підготовки пропозицій). 

ЗК16 Здатність планувати і ефективно використовувати час у 

науковій та педагогічній роботі. 

ЗК17 Здатність ефективно працювати самостійно, в команді, з 

експертами. 

ЗК18 Здатність дотримуватися норм наукової етики щодо 

здійснення наукової діяльності та проведення власного наукового 

дослідження. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК)  

 ФК1 здобувати теоретичні знання, уміння, навички та інші 

компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання 

комплексних проблем у галузі філології;  

ФК2 Здатність підвищувати рівень професійної підготовки в галузі 

філології задля здійснення наукового консультування у сфері 

культури, державного управління та діяльності недержавних 

інституцій. 

ФК3 Здатність керуватися знаннями й коректно посилатися на 

розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, наукові школи та 

фундаментальні праці у галузі філології, формулювати мету 

власного наукового дослідження як складник 

загальнофілологічного процесу. 

ФК4 Здатність використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології під час спілкування, обміну інформацією, 

збору, аналізу, оброблення, інтерпретації даних та подання 

результатів досліджень у галузі філології. 

ФК5 Здатність практично використовувати інформаційні технології 

дистанційного навчання у власній педагогічній діяльності, в 

організації та проведенні наукових заходів (конференції, наукові 

семінари, майстер-класи). 

ФК6 Здатність вільно володіти знаннями щодо історії галузі науки, 

за якою здійснюються власні дослідження, усвідомлювати місце 

результатів власного наукового дослідження у суспільному житті. 

ФК7 Здатність брати участь в організації науково-педагогічної 

роботи профільної кафедри, знати та розуміти принципи організації 

роботи профільної кафедри (розподіл функціональних обов'язків, 

розподіл педагогічного навантаження, місце кафедри у системі 

науково-дослідної роботи факультету й університету). 

ФК8 Здатність розуміти принципи організації роботи науково-

дослідного сектора, науково-дослідної теми за профілем навчання 

(розподіл функціональних обов'язків, технічне завдання науково 

дослідної роботи, місце науково-дослідного сектора у системі 

наукової роботи факультету та університету тощо). 
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ФК9 Здатність створювати власні науково-педагогічні твори за 

профілем кафедри (робоча навчальна програма, конспект лекцій, 

навчально-методичні комплекси, розділи навчально-методичного 

посібника, навчального посібника, підручника, практикуму тощо). 

1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні результати 

навчання зі спеціальності: 

ПРН1 Використовувати сучасні методи та методики під час 

викладання теоретичного предметного матеріалу в закладі вищої 

освіти; 

ПРН2 оцінювати власну науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення; 

 ПРН3 демонструвати належний рівень володіння знаннями у сфері 

викладання німецької та англійської мов в обсязі, необхідному для 

здійснення професійної діяльності; 

ПРН4  демонструвати поглиблені знання у галузі філології; 

ПРН5 застосовувати широке коло методів та методик аналізу 

наукових праць у галузі філології; 

ПРН6 володіти навичками самостійного дослідження системи 

основних закономірностей функціонування мови та дискурсу в 

синхронічному та діахронічному аспектах; 

ПРН7 володіти поглибленими знаннями в галузі сучасних 

інформаційних технологій в обсязі, необхідному для здійснення 

професійної діяльності. 

Програмні результати 

навчання, визначені за 

освітньою програмою: 

ПРН8 планувати та організовувати філологічні дослідження, 

формулювати дослідницькі гіпотези та визначати способи їхньої 

перевірки; 

ПРН9 знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з представниками інших професійних 

груп різного рівня; 

ПРН10 дотримуватися правил академічної доброчесності. 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми складається з 

професорсько-викладацького складу кафедри германської 

філології факультету іноземної філології та соціальних 

комунікацій. Також до викладання окремих курсів відповідно до їх 

компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький 

склад факультету ІФСК. 

Лектори, які викладають у рамках програми, є активними і 

визнаними вченими, представниками національних та міжнародних 

професійних асоціацій (DAAD), які публікують праці у вітчизняній 

і зарубіжній науковій пресі, мають відповідну професійну 

компетентність і досвід в галузі викладання, наукових досліджень і 

педагогічної діяльності. 

Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 

широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 

програми. До навчального процесу на кафедрі германської 

філології залучаються провідні фахівці підприємств та установ 

регіону (у т. ч. з науковими ступенями та званнями), що дозволяє 

врахувати в підготовці фахівців вимоги замовників кадрів. 

Здобувачі вищої освіти мають змогу під час навчання 

демонструвати свої професійні досягнення в перекладацьких та 

інших організаціях. 



Керівник проектної групи та викладацький склад, який забезпечує 

її реалізацію, відповідають вимогам, визначеним Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях та лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною 

апаратурою і необхідними технічними засобами. У навчально-

науковій роботі за освітньою програмою використовуються 2 

комп’ютерні класи, оснащені ліцензійними програмами: 

програмний мультимедійний мережевий навчальний клас 

NetClassPro+DLL та діалог Nibelung, 4 мультимедійні аудиторії 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Здобувачі, що навчаються за освітньою програмою, 

використовують бібліотечно-інформаційний корпус, міжвузівську 

наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні пункти 

навчально-наукових структурних підрозділів університету. 

Інформаційні ресурси бібліотеки університету за освітньою 

програмою формуються відповідно до предметної області та 

сучасних тенденцій наукових досліджень у галузі. Здобувачі 

отримують доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, 

словники тощо. Водночас вони мають можливість переглядати 

літературу з використанням традиційних засобів пошуку в 

бібліотеці або використовувати доступ до Інтернету та бази даних. 

Доступ до всіх бібліотечних баз надається у внутрішній мережі 

університету. Активно розвивається система електронного 

навчання e-learning. Здобувачі мають доступ до навчальних курсів, 

розроблених викладачами в системі e-learning, включаючи 

підручники, презентації за лекціями, конспекти лекцій, методичні 

вказівки до практичних, семінарських занять, індивідуальних 

завдань тощо. Методичний матеріал надається як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

Для дистанційного доступу до навчально-методичних матеріалів 

розроблено платформу OCW СумДУ (платформа дозволяє 

об’єднати матеріали з дистанційних курсів, конструктор Lectur`ED 

з можливістю колективної роботи над електронними навчальними 

ресурсами, матеріали електронного каталогу бібліотеки, 

репозитарію та посилання на зовнішні навчальні ресурси). 

Методичний матеріал періодично оновлюється та адаптується до 

цілей освітньої програми. 

1.9. Академічна мобільність 

Внутрішня академічна 

мобільність  

На ґрунті двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та вищими навчальним закладами-партнерами 

України – Харківським національним університетом ім. 

В.Н. Каразіна, Запорізьким національним університетом, 

Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі 

Українки (м. Луцьк). 

Міжнародна академічна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Сумським державним 

університетом та вищими навчальними закладами-партнерами 

зарубіжних країн: Договором щодо співпраці та академічної 

мобільності з Європейським гуманітарним університетом (Литва); 

Рамкової угоди щодо співпраці з Варшавським університетом 

(Польща); Рамкової угоди щодо співпраці з Університетом 

економіки і гуманітарних наук у Бельско-Бяла (Польща); 



Додаткової угоди щодо співпраці з Барановичським університетом 

(Білорусь); Договором щодо співпраці з Євразійським 

національним університетом ім. Л. М. Гумільова (Казахстан); 

Договором щодо співпраці з Мозирським державним педагогічним 

університетом імені І. П. Шамякіна (Білорусь); Договором щодо 

співпраці з Батумським державним університетом ім. Шота 

Руставелі  (Грузія). 

 У рамках міжінституційних угод організовано програму 

паралельного навчання за спеціальністю «Філологія» з Вищою 

лінгвістичною школою м. Ченстохова, Польща; реалізуються 

програми паралельного навчання та стажування в рамках проектів 

ERASMUS+ Key action 1 у партнерстві з Університетом ім. Отто-

Фрідріха, м. Бамберг, Німеччина та Університетом ім. А. Кузи, м. 

Яси, Румунія; реалізуються грантові проекти освітніх подорожей 

студентів за фінансування Німецької служби академічних обмінів 

(DAAD). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Можливе 

 

2. Перелік компонент освітньої програми та їхня логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

 

Код 

компонента 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ОК1 Філософія науки 5 іспит 

ОК2 Методологія та методи наукових досліджень 5 залік 

ОК3 Інноваційна педагогічна діяльність 5 іспит 

ОК4 Управління науковими проектами 5 залік 

ОК5 Німецька мова академічного спрямування 5 іспит 

ОК6 Методика підготовки наукових праць 5 іспит 

  30  

Цикл фахової підготовки 

ОК7 Стилістика та лексикологія англійської мови 5 іспит 

ОК8 Теоретична граматика та фонетика англійської 

мови 

5 іспит 

ОК9 Історія германських мов 5 іспит 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 45  

Вибіркові компоненти 

Цикл загальної підготовки 

ВБ1 Інтелектуальна власність 5 залік 

ВБ2 Психологічні основи професійних комунікацій та 

лідерства 

5 залік 

ВБ3 Німецька мова 5 залік 

  5  

Цикл професійної підготовки 



ВБ4 Когнітивна лінгвістика 5 залік 

ВБ5 Лінгвокультурологія  5 залік 

ВБ6 Лінгвосинергетика 5 залік 

ВБ7 Основи теорії мови та дискурсу 5 залік 

ВБ8 Сучасні філологічні парадигми 5 залік 

ВБ9 Сучасні методи лінгвістичних досліджень 5 залік 

  10  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60 

Цикл загальної підготовки 

ВБ1 Вибіркові дисципліни 5 залік 

    

Цикл професійної підготовки 

ВБ2 Вибіркові дисципліни 10 залік 

  10  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 15 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60 

 

 

 


