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навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач ступеня вищої 

освіти магістр. 
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1. Профіль освітньо-наукової програми «Середня освіта (англійська 

мова та література)»  



зі спеціальності 014 Середня освіта 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський 

міжнародний університет» 

Навчально-науковий інститут лінгвістики та 

психології 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь – магістр  

Кваліфікація в дипломі – магістр наук з освіти, 

філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної 

літератури  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-наукова програма  «Середня освіта 

(англійська мова та література)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка зі спеціальності 014 Середня 

освіта 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра. Одиничний. Обсяг освітньої 

програми: 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 

рік 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація Освітньо-професійної програми Середня 

освіта (англійська мова та література) за спеціальністю 

014 Середня освіта )Мова і література (англійська))  

відповідно до рішення ДАК від  12.03.2020 р.; 

протокол № 138 (наказ МОН України від 19.03.2020 

р. № 418) 

Цикл/Рівень НРК України – 7 рівень 

 

Передумови Наявність ступеня вищої освіти «бакалавр» і за 

результатами Єдиного фахового вступного 

випробування 

 

Мова(и) викладання Українська/англійська 

Термін дії освітньої 

програми  

1 рік 10 місяців 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми  

www.kymu.edu.ua 

 

 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка ерудованого конкурентоздатного фахівця – вчителя 

англійської мови та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальною 

теоретичною базою фахових дисциплін у галузях англійської філології, 

методики викладання іноземних мов і психології навчання в середній школі, 

методологією наукового дослідження, сучасними інформаційними 

технологіями, здатний до творчої науково-педагогічної діяльності, 

безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення. 

http://www.kymu.edu.ua/


Освітньо-наукова програма «Середня освіта (англійська мова та 

література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 

«Середня освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» відповідає стратегії 

Київського міжнародного університету, яка визначається забезпеченням якісно 

нового змісту освіти, впровадженням освітніх програм, що інтегрують 

світовий досвід, підготовкою фахівців з англійської філології, методики 

викладання іноземних мов і психології навчання в середній школі, які зможуть 

стати конкурентоспроможними не лише на вітчизняному, а і на міжнародному 

ринку праці, використанням новітніх форм та методів навчання.  

Цілями освітньої програми є формування у магістрів професійно 

орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетентностей (лінгвістичної, 

лінгводидактичної, комунікативної, соціолінгвістичної, прагматичної та 

методичної) та навичок (комунікація; письмо; редагування; пошук, аналіз і 

презентація педагогічної інформації тощо), необхідних для забезпечення 

ефективного професійного спілкування в академічному та професійному 

середовищах; розвиток прагнення до науково-дослідної діяльності. 

Програма базується на достовірних наукових результатах із урахуванням 

актуального стану англійської філології  та методики викладання іноземних 

мов, орієнтує на актуальні спеціалізації, в межах яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра: вищезазначене полягає у формуванні вмінь і 

навичок  володіння англійською мовою як засобу спілкування фахівців на всіх 

рівнях підвищеного володіння нею (С1, С2) у побутовій, загальноосвітній, 

науковій та професійних сферах; у набутті таких мовленнєвих знань та вмінь, 

якими повинен володіти магістр у результаті вивчення дисциплін.  

Оскільки пріоритетами КиМУ визначені освіта і творчість, професіоналізм і 

культура, патріотизм і толерантність, освітня підготовка фахівців за ОПП 

«Середня освіта (англійська мова та література)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка»  відповідає цим пріоритетам: вона сприяє розвитку 

індивідуальності, формуванню особистості, вихованню суспільно активних 

громадян, здатних до свідомого життєвого вибору, а також забезпеченню 

потреб суспільства й держави у висококваліфікованих фахівцях, які своїми 

знаннями, навичками, уміннями та моральними якостями могли б збагатити 

інтелектуальний, творчий, культурний потенціал українського народу. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка» 

Спеціальність 014 «Середня освіта» 

Спеціалізація 014.02 «Середня освіта (Мова і 

література (англійська))» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова  

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Акцент на формуванні здатності  здійснювати 

прикладну та дослідницьку діяльність в галузі 

англійської філології, методики викладання 



іноземних мов і зарубіжної літератури, психології та 

виховання в закладах середньої освіти. 

Ключові слова: іноземна філологія, 

лінгводидактика, комунікація, міжмовна 

комунікація, методика викладання іноземної мови, 

методика викладання зарубіжної літератури, 

психологія навчання в середній школі. 

Особливості програми Орієнтована на формування та розвиток 

професійної компетентності для здійснення 

дослідницької та інноваційної діяльності у галузі 

викладання англійської мови та зарубіжної 

літератури в середній школі; на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, які мають 

поєднувати належні професійні компетентності у 

галузі англійської філології із загальною культурою 

і здатністю до впровадження і використання 

сучасних методів викладання іноземних мов і 

зарубіжної літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Програма поєднує поглиблене вивчення 

англійської мови та літератури з вивченням 

теоретико-лінгвістичних, психолого-педагогічних 

дисциплін, науково-дослідною та педагогічною 

(асистентською) практичною підготовкою, участю у 

дослідницьких проектах фахового спрямування, 

розробці та експериментальній перевірці 

інноваційних освітніх технологій, із залученням до 

процесу міжкультурної комунікації. 

Об’єктом вивчення та професійної діяльності 

є  освітньо-виховний процес та специфіка 

професійної діяльності магістра наук з освіти у 

закладах середньої освіти (за предметною 

спеціалізацією «англійська мова та зарубіжна 

література»). 

Цілі навчання: формування 

компетентностей, необхідних для розуміння 

сутності сучасної педагогіки та психології середньої 

освіти; іноземної мови (англійської) та зарубіжної 

літератури (у теоретичному, практичному, 

стилістичному, комунікативному, соціокультурному 

аспектах); методики викладання іноземної мови та 

зарубіжної літератури у середній школі, методики 

виховання; сучасних освітніх технологій 

міжособистісної, міжкультурної комунікації в усній 

і письмовій формах. 



Теоретичний зміст предметної області 
складає формування знань у галузі іноземної 

філології, літературознавства, педагогіки та 

психології, методики викладання іноземних мов і 

зарубіжної літератури, практики усного та 

писемного мовлення англійської мови, 

лінгвістичного аналізу тексту, методології 

наукового пізнання, достатніх для формування 

предметних компетентностей. 

Методи, методики та технології: випускник 

повинен володіти професійними знаннями та вміти 

застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

пізнання філологічних, педагогічних і 

психологічних явищ; методики викладання 

англійської мови та зарубіжної літератури, 

ідентифікації педагогічної та психологічної 

проблеми та її вирішення на основі принципів 

педагогіки та психології; інформаційно-

комунікативні технології. 

Інструменти та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікативне обладнання, 

інформаційні ресурси та програмні продукти, що 

застосовуються в освітній діяльності. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр наук з освіти, філолог, вчитель 

англійської мови та зарубіжної літератури може 

працювати в освітній, науковій галузях; на 

викладацьких, науково-дослідних та 

адміністративних посадах у навчальних закладах. 

Освітньо-наукова програма  «Середня освіта 

(англійська мова та література)» дає можливість 

працювати на таких посадах (згідно з чинною 

редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2016): 

1210.1. Директор кабінету (методичного, 

навчально-методичного) ; Директор (начальник) 

професійного навчально-виховного закладу; 

Директор навчальних закладів. 

1319. Директор (керівник) малого 

підприємства (у сфері освіти, культури) 

2155.2. Методист культурно-освітнього 

закладу 

2320. Вчитель загальноосвітнього навчального 

закладу 



2351.1. Молодший науковий співробітник 

(методи навчання);  науковий співробітник (методи 

навчання); науковий співробітник-консультант 

(методи навчання) 

2351.2. Методист у ЗНЗ 

2351.2. Вихователь-методист 

2352. Інспектор-методист ; Інспектор з 

навчальної, виховної, методичної роботи ; Інспектор 

середніх спеціальних та професійно-технічних 

навчальних закладів; Інспектор шкіл 

2555.2   Методист культурно-освітнього закладу 

Подальше навчання За умови успішного завершення навчання 

магістр може продовжити освіту за програмою на 

третього  освітньо-наукового рівня вищої освіти.  

Можливе набуття додаткових кваліфікацій в 

системі андрагогічної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання. 

За домінуючими методами та способами 

навчання: пасивні (пояснювально-ілюстративні); 

активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, 

саморозвиваючі). 

За організаційними формами: колективного 

та інтегративного навчання. 

За орієнтацією педагогічної взаємодії: 

позиційного та контекстного навчання, технологія 

співпраці. 

За формами: лекції, семінари, практичні 

заняття в малих групах, самостійна робота на 

основі підручників та конспектів,  самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, консультації із 

викладачами, навчання через науково-дослідну та 

педагогічну (асистентську) практики. 

Оцінювання Заліки, диференційовані заліки, усні та 

письмові екзамени, атестація у формі публічного 

захисту магістерської роботи; комплексного 

кваліфікаційного екзамену з педагогіки і методики 

викладання англійської мови та зарубіжної 

літератури. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми в галузі освіти, філології та дослідницько-

інноваційної діяльності в процесі професійної 

діяльності або навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 



Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово 

ЗК 02 Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 03 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 04 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 05 Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 06 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 07 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗК 08 Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК 09 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 10 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 11 Здатність проведення досліджень на належному 

рівні.  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ (ФК) 

СК 01 

 

Здатність застосовувати сукупність теоретичних 

знань, практичних умінь, навичок, досвіду, 

особистісних якостей педагога, що дають змогу 

здійснювати пошукову, евристичну діяльність, 

самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, 

приймати рішення.  

СК 02 

 

Здатність застосовувати систему лінгвістичних 

знань, що містить знання основних явищ на всіх 

рівнях мови і її функціональних різновидів. 

СК 03 

 

Здатність оперувати системою знань про цінність й 

уявлення, притаманні культурам (зокрема 

літературам) країн мови, що вивчається. 

СК 04 

 

Здатність використовувати теоретичні й емпіричні 

знання в сфері міжкультурної комунікації; знання 

основних відмінностей концептуальної і мовної 

картин світу носіїв рідної мови і мови, що 

вивчається. 

СК 05 

 

Здатність вживати когнітивно-дискурсивні вміння, 

спрямовані на сприйняття й породження зв’язних 

монологічних і діалогічних текстів в усній і 

письмовій формах; володіння особливостями 

офіційного, нейтрального й неофіційного регістрів 

спілкування. 



СК 06 

 

Здатність здійснювати комунікацію рідною та 

іноземною мовами (англійською) у професійно-

педагогічному спілкуванні, а також у різних 

міжособистісних ситуаціях, використовуючи знання 

правил поведінки в рідних дискурсивних ситуаціях, 

уміння сформувати тактичний план і реалізувати 

його на основі соціальних навичок, здатність 

виконувати інформаційну, мотиваційно-

стимулюючу і контрольно-коригуючу функції. 

СК 07 

 

Здатність застосовувати знання теорій виховання й 

навчання, педагогічної та професійної психології, 

методики виховання, методики викладання, 

сучасних підходів в навчанні іноземним мовам та 

літератури у професійній педагогічній діяльності для 

забезпечення в учнів розвиток мовних, 

інтелектуальних і пізнавальних властивостей, 

ціннісних орієнтацій, готовність до участі в діалозі 

культур. 

СК 08 

 

Здатність виявляти труднощі засвоєння мови та 

шляхи їх подолання, визначати принципи і методи 

навчання відповідно до різних вікових й психолого-

соціальних груп учнів, шляхи і засоби формування 

комунікативної компетентності. 

ДОДАТКОВО ДЛЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ: 

СК 09 

 

     Здатність компетентно й результативно брати 

участь у різних формах наукової комунікації 

(конференції, круглі столи, дискусії, наукові 

публікації) в галузі освіти.  Уміння досліджувати, 

проектувати, організовувати, адаптувати та 

контролювати навчально-виховний процес, 

реалізуючи навчальні, виховні та розвиваючі цілі 

навчання іноземної мови; володіння знаннями 

стосовно базових принципів навчання іноземних 

мов, сучасних методів, технологій та засобів 

навчання, а також нових форм організації роботи та 

контролю на уроках іноземної мови, враховуючи 

вікові особливості учнів та основні психологічні 

фактори навчання. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРН 1  Оцінювати власну навчальну та науково-

професійну діяльність, будувати і втілювати 

ефективну стратегію саморозвитку та професійного 

самовдосконалення. 

ПРН 2 Упевнено володіти державною та іноземною мовами 

для реалізації письмової та усної комунікації, 

зокрема в ситуаціях професійного й наукового 



спілкування; презентувати результати досліджень 

державною та іноземною мовами 

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, 

зокрема інформаційні, для успішного й ефективного 

здійснення професійної діяльності та забезпечення 

якості дослідження в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі проблеми і 

пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня 

ПРН 6  Застосовувати знання про експресивні, емоційні, 

логічні засоби мови та техніку мовлення для 

досягнення запланованого прагматичного 

результату й організації успішної комунікації. 

ПРН 7 Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні 

напрями і школи в лінгвістиці 

ПРН 8  Володіти  знанням про сучасні літературні течії 

країн, мова яких вивчається, навичками 

лінгвістичного аналізу та інтерпретації художніх 

творів та аналізу літературної творчості.  

ПРН 9  Характеризувати теоретичні засади (концепції, 

категорії, принципи, основні поняття тощо) та 

прикладні аспекти обраної філологічної 

спеціалізації. 

ПРН 10 Збирати й систематизувати мовні, літературні, 

фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати 

тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної 

спеціалізації). 

ПРН 11 Здійснювати науковий аналіз мовного, 

мовленнєвого й літературного матеріалу, 

інтерпретувати та структурувати його з урахуванням 

доцільних методологічних принципів, формулювати 

узагальнення на основі самостійно опрацьованих 

даних. 

ПРН 12 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань, власну точку зору 

на них та її обґрунтування як фахівцям, так і 

широкому загалу, зокрема особам, які навчаються 

ПРН 14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних 

стилів та жанрів. 



ПРН 15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи 

для аналізу конкретного лінгвістичного чи 

літературного матеріалу, об'єктивно оцінювати 

зміст, методи та засоби навчання іноземної мови у 

різних умовах 

ПРН 16 Використовувати спеціалізовані концептуальні 

знання з обраної філологічної галузі для розв’язання 

складних задач і проблем, що потребує оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих 

вимог. 

ПРН 17 Планувати, організовувати, здійснювати і 

презентувати дослідження та/або інноваційні 

розробки в конкретній філологічній галузі. 

ПРН 18 Оцінювати відповідність лінгафонного кабінету, 

комп’ютерного обладнання та інших навчальних 

засобів вимогам чинних нормативних документів 

щодо процесу викладання іноземної мови. 

ПРН 19 Аналізувати навчальний матеріал, виділяти в ньому 

об'єкти навчання, прогнозувати труднощі його 

засвоєння з врахуванням мовленнєвої підготовки 

студентів конкретної групи. 

ПРН 20  Планувати та розробляти навчально-комунікативну 

діяльність студентів на занятті та в позакласній 

роботі, в тому числі в інтересах індивідуалізації та 

диференціації навчання. 

ПРН 21 Володіти комунікативно-адекватно, нормативно та 

узуально коректною мовою на рівні, що 

наближається до рівня носіїв мови в умовах 

взаємодії двох мов (іноземної та рідної) та двох 

національних культур. 

ПРН 22 Досконало володіти літературними нормами 

іноземної (англійської) та рідної мов, 

використовувати їх мовні засоби з різними 

комунікативно-прагматичними інтенціями 

Додатково для освітньо-наукової програми 

ПРН 23 Презентувати результати свого дослідження 

науковій спільноті в     наукових публікаціях чи 

виступах на конференціях, круглих столах, 

семінарах тощо 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Відповідність ліцензійним вимогам: 

- наявність у ПЗВО «Київський міжнародний 

університет» Навчально-наукового інституту 

лінгвістики та психології, кафедри германських 

мов і перекладу та кафедри психології та 



педагогіки, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти; робочої групи 

(проектної групи) з науково-педагогічних 

працівників, на яку покладено відповідальність за 

підготовку здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю , у складі трьох осіб, які мають 

науковий ступінь та вчене звання, з них один 

доктор  наук та/або професор;  

- наявність у керівника проектної групи (гаранта 

освітньої програми) наукового ступеня, а також 

стажу науково-педагогічної та/або наук ової 

роботи не менше  10 років; 

- наявність групи забезпечення освітньої 

діяльності, кількість членів якої складається з 

науково-педагогічних або наукових працівників, 

які працюють у закладі освіти за основним місцем 

роботи та мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності і які не входять (входили) до жодної 

групи забезпечення такого або іншого закладу 

вищої освіти в поточному семестрі; 

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 

звання не менше 60%;  

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора 

наук та/або вчене звання професора не менше 

20%. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, 

які здійснюють освітній процес, мають стаж 

науково-педагогічної діяльності понад два роки та 

рівень наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів 

та результатів (підпункти 1-18 пункту 30 

Ліцензійних умов). 

Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками та 

наказів про прийняття їх на роботу. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Освітній процес проходить в обладнаних за 

останніми технологіями, світлих приміщеннях, 

побудованих за євростандартами, оснащених 

відеопроекторами, плазмовими телевізорами. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях не менше 30% аудиторій.  

Площа навчальних приміщень для проведення 

освітнього процесу становить не менше, ніж 2,4 кв. 

метра на одного здобувача освіти з урахуванням 

двох змін навчання. 



Забезпечено доступність навчальних 

приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних 

класів та іншої інфраструктури відповідно до 

державних будівельних норм, правил і стандартів. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, спеціалізованими кабінетами, 

комп’ютерними лабораторіями, зокрема 

лінгафонний кабінет, лабораторія 

експериментальної психології та педагогіки та інші, 

необхідні для виконання навчальних планів. 

Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читальної 

зали, пунктів харчування, актової зали, спортивної 

зали, спортивного майданчика, медичного пункту; 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які 

цього потребують, гуртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Нормативне забезпечення здійснюється 

Законом України «Про вищу освіту», стандартами 

вищої освіти (державними, галузевими та для 

закладів вищої освіти), іншими нормативними 

актами Міністерства освіти і науки України та 

закладу вищої освіти.  

Освітня діяльність здійснюється за 

навчальним планом та пояснювальної записки до 

нього. Кожна навчальна дисципліна навчального 

плану забезпечена робочою програмою, комплексом 

навчально-методичного забезпечення. Для 

проведення практичної підготовки студентів 

розроблені програми  практичної підготовки та 

робочі програми практик. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану складає 100%. Для 

проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти наявні методичні матеріали для проведення 

підсумкової атестації. 

Інформаційне забезпечення здійснюється 

навчальними книгами (підручниками, навчальними 

посібниками тощо) та електронними ресурсами. 

Наявність вітчизняних та іноземних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому числі в 

електронному вигляді складає не менше 4 

найменувань. Забезпечено доступ до баз даних 



періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю. 

Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна інформація про 

його діяльність. 

Наявність сторінки на офіційному веб-сайті 

закладу освіти англійською мовою, на якому 

розміщена основна інформація про діяльність, 

правила прийому іноземців та осіб без громадянства, 

умови навчання та проживання іноземців та осіб без 

громадянства, контактна інформація. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість академічної мобільності між ЗВО-

партнерами, можливість учасників освітнього 

процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 

проводити наукову діяльність в іншому закладі 

вищої освіти (науковій установі) на території 

України, приймати участь в різноманітних 

навчальних або навчально-дослідницьких 

програмах. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 

наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти за 

межами України;  можливість перезарахування 

отриманих кредитів на основі Європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема 

шляхом порівняння змісту освітніх програм. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Прийом на навчання здійснюється відповідно 

до «Правил прийому до Київського міжнародного 

університету»  на підставі результатів навчання на 

підготовчому відділенні для іноземних громадян за 

гуманітарним профілем 

 

2. Перелік компонентів освітньо-наукової програми  

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньо-наукової програми 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота)  

К-ть 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ЗП.01 Педагогіка 4,5 Іспит (1) 

ЗП.02 Загальне мовознавство 3,5 Іспит (1) 

ЗП.03 Порівняльна типологія іноземної та 

української мов 

3 Іспит (1) 

ЗП.04 Педагогічна та професійна психологія 5 Іспит (1) 



ЗП.05 Педагогічний контроль в системі освіти  3 Залік (2) 

ЗП.06 Дидактичні системи в освіті 3 Іспит (3) 

ЗП.07 Методика виховання 3 Іспит (4) 

ЗП.08 Методологія та організація наукових 

досліджень 
3 

Іспит (3) 

Разом: 28  

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПП. 

01 
Проблеми комунікативної лінгвістики 3 

Залік (1) 

ПП. 

02 

Практика усного та писемного мовлення 

іноземної мови 
9 

Залік(3)/ 

Іспит (2,4) 

ПП. 

03 
Методика викладання іноземної мови 5 

Іспит (2) 

ПП. 

04 
Методика викладання зарубіжної літератури 3 

Іспит (2) 

ПП. 

05 

Сучасна література країн, мова яких 

вивчається 
3 

Залік (3)  

ПП. 

06 
Теорія літератури 3 

Іспит (1) 

ПП. 

07 
Сучасні освітні технології 3 

Залік (4) 

ПП. 

08 
Соціолінгвістика 3 

Залік (3) 

ПП. 

09 
Педагогічна (асистентська) практика 8 

Іспит (2) 

ПП. 

10 
Науково-виробнича практика 8 

Іспит (4) 

ПП. 

11 
Виконання магістерської роботи 12 

Захист(4) 

ПП. 

12 
Підсумкова атестація 2 

 

Разом 62  

 ІІІ. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ВД.01 Педагогічна риторика /Мовленнєво-

комунікативна культура педагога 
3,5 

Залік (1) 

ВД.02 Інтертекстуальність мовлення / Теорія 

міжкультурної комунікації 
4 

Іспит (2) 

ВД.03 Інформаційні технології в освіті / Специфіка 

комунікації та дидактики у сучасному 

інформаційно-технологічному суспільстві 

3 

Залік (4) 

ВД.04 Соціальна та екологічна безпека діяльності 

/Психолого-педагогічний супровід у кризових 

життєвих ситуаціях  

3,5 

Залік (1) 

ВД.05 Актуальні проблеми германістики / 

Теоретичні проблеми сучасної англістики 
3 

Іспит (3) 



ВД.06 Когнітивне та дискурсивне мовознавство / 

Англійське академічне письмо 
3 

Залік (3) 

ВД.07 Психологічний тренінг викладача / 

Соціально-психологічний тренінг 

особистісно-професійного становлення 

фахівця 

3 

Залік (2) 

ВД.08 Лінгвістичний аналіз художнього тексту / 

Аналітика наративного дискурсу 
3 

Залік (3) 

ВД.09 Педагогічна майстерність / Методичний 

тренінг 
4 

Залік(4) 

Разом:  30  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

120 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми 

Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми представлена в 

Додатку 1. Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення 

дублювання навчальних дисциплін та їх елементів. Передбачено можливість 

обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових 

кваліфікацій чи компетентностей, щоб випускники були здатні виконувати 

кваліфіковану роботу в галузі освіти, філології зокрема.  
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

              Атестація випускників освітньо-наукової програми «Середня освіта 

(англійська мова та література)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Мова і 

література (англійська))» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» проводиться у 

формі комплексного кваліфікаційного екзамену  та публічного захисту 

магістерської роботи. Магістерська робота має передбачати розв’язання задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру у галузі освіти та педагогіки.  

Магістерська робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації та 

фальсифікації. Магістерська робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозиторії закладу вищої освіти. 

Оприлюднення магістерської робити, що містять інформацію з обмеженим 

доступом, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

             Після захисту видається документ встановленого зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр наук з 

освіти, філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Атестація 

здійснюється відкрито і публічно.  
 

4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
           Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 



оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів.  
 

5. Перспективні напрями розвитку освітньо-наукової програми 

 Перспективні пріоритетні напрями реалізації освітньо-наукової програми 

«Середня освіта (Мова і література (англійська))» враховують динаміку змін 

ринку освітніх послуг, потреб абітурієнтів, ринку праці. ОПП передбачає 

постійний моніторинг з метою введення оновлених освітніх компонент 

професійної підготовки, що розвивають ключові компетентності, інтелектуальні 

та академічні навички майбутніх магістрів наук з освіти, філологів, вчителів 

англійської мови та зарубіжної літератури, відображають вимоги суспільства 

та ринку праці. Постійний моніторинг надає можливість виявити потреби ринку 

праці і внесення змін в ОПП шляхом  введення нових вибіркових дисциплін, 

таких як: Мовленнєво-комунікативна культура педагога, Соціально-

психологічний тренінг особистісно-професійного становлення  викладача,  

Англійське академічне письмо, Теоретичні проблеми сучасної англістики, що 

узгоджуватимуться  із запитами потенційних роботодавців. 

Перспективними перевагами випускників програми є оволодіння 

глибокими знаннями у галузях іноземної філології,  ІТ-технологій та 

міжкультурного спілкування, методики викладання іноземних мов, що зробить 

їх конкурентоспроможними на ринку праці. 

Планується поглиблення знань і умінь випускників для роботи із 

застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, із сучасними програмними 

продуктами для різногалузевих досліджень з метою використання сучасних 

соціолінгвістичних методів обробки та систематизації інформації; уміння на 

практиці використовувати отримані знання для службової та наукової 

кар'єри.  

 

 

Гарант освітньої програми,  

доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри германських мов та перекладу                 Андрієнко Т.П. 



Додаток 1 
 

Структурно-логічна схема освітньо-наукової програми "Середня освіта" 

зі спеціальності 014 "Середня освіта (Мова і література (англійська))" 

галузі знань 01 "Освіта" 

за ступенем вищої освіти магістр 

Розподіл за курсами та семестрами 

1 курс 2 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Педагогіка 
Педагогічний контроль в 

системі освіти 
 Педагогічна майстерність 

Загальне мовознавство  Соціолінгвістика Методичний тренінг 

Порівняльна типологія 

англійської та української мов 
 Актуальні проблеми германістики 

Інформаційні технології в 

освіті 

Педагогічна риторика    

Мовленнєво-комунікативна 

культура педагога 

Теорія міжкультурної 

комунікації 
  

Практика усного та писемного 

мовлення англійської мови 

Практика усного та писемного 

мовлення англійської мови 

Практика усного та писемного 

мовлення англійської мови 

Практика усного та 

писемного мовлення 

англійської мови 

Педагогічна та професійна 

психологія 
 Дидактичні системи в освіті Методика виховання 

Соціальна та екологічна безпека 

діяльності 

Методика викладання іноземної 

мови (англійської) 

Теоретичні проблеми сучасної 

англістики 
 

Психолого-педагогічний супровід 

у кризових життєвих ситуаціях 
   

  Англійське академічне письмо  

 
Методика викладання 

зарубіжної літератури 
  

Теорія літератури  Сучасна література країн, мова яких 

вивчається 
 

Проблеми комунікативної 

лінгвістики 

Психологічний тренінг 

викладача 

Методологія та організація наукових 

досліджень 

Специфіка комунікації та 

дидактики в сучасному 

інформаційно-

технологічному суспільстві 



 

Соціально-психологічний 

тренінг особисто-професійного 

становлення фахівця 

  

 Інтертекстуальність мовлення 
Лінгвістичний аналіз художнього 

тексту 
Сучасні освітні технології 

  Аналітика наративного дискурсу  

 Педагогічна (асистентська 

практика) 

Когнітивне та дискурсивне 

мовознавство 
Науково-дослідна практика 

 

Додаток 2 

Таблиця 1.  Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім компонентам освітньо-наукової програми 

Таблиця 2.  Матриця відповідності програмних результатів навчання освітнім компонентам освітньо-наукової програми 

 
 

 

 

 
 


